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Abstract  
Uppsatsen berör leksaker och jämställdhetsarbete i förskolan. Syftet med denna studie är att få 

en ökad förståelse kring förskollärares intentioner kring val av leksaker och hur detta kan 

påverka förskolans jämställdhetsarbete. De forskningsfrågor som uppsatsen besvarar är; Vilka 

yrkesrelaterade överväganden gör förskollärare vid val av leksaker samt vilken betydelse ges 

leksaker i förskolans jämställdhetsarbete. Detta har undersökts genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare på tre olika förskolor. Resultatet visar att 

förskollärarna främst utgår från barnens intressen, ålder och mognad när de väljer leksaker till 

barngruppen. De leksaker som köps in säljs av företag som kommunen har avtal med och 

därmed anses dessa leksaker vara godkända. De intervjuade förskollärarna är överens om att 

leksaker har en betydelsefull roll i förskolans jämställdhetsarbete men ändå värderas inte 

genusperspektivet lika högt som exempelvis barnens intresse när leksaker köps in till 

förskolan. Därmed förekommer även könskodade leksaker på förskolorna. Vi kunde även se 

att många av förskollärarna strävade efter att ha könsneutrala leksaker, men att de 

könsneutrala leksakerna oftast är mer maskulint kodade.  
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1. Inledning   
Denna uppsats handlar om förskollärares val av leksaker till förskolan vilket kommer belysas 

ur ett jämställdhets- och genusperspektiv. Dagens förskola är präglad av att arbeta mot de mål 

och riktlinjer som anges i Lpfö 98 (Skolverket, 2016). I Lpfö 98 (Skolverket, 2016) står det 

bland annat angivet att förskolan ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster och 

könsroller samt att flickor och pojkar ska få samma möjlighet att utvecklas utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Skolverket, 2016). Det finns dock en uttryckt oro 

hos personal i förskolan kring hur arbetet med jämställdhet bör gå till i praktiken. Det saknas 

både kunskap och medvetenhet om traditionella könsmönster och könsroller vilket gör det 

svårare för personalen att se sina egna brister i arbetet för jämställdhet (Frånberg, 2010).  
 

En definition av jämställdhet är att ”jämställdhet innebär att både kvinnor och män skall ha 

likvärdiga rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet” 

(Nationalencyklopedin, 2018). För att uppnå jämställdhet i samhället har regeringen i Sverige 

infört jämställdhetsintegrering. Det är en strategi som innebär att alla myndigheter ska uppnå 

jämställdhetsmålen som regeringen har beslutat, där även förskolan ingår (Regeringen, 2016).  
 

Förskolan har haft en betydande roll för jämställdhetsprocessen i Sverige, bland annat genom 

att kvinnor har fått en möjlighet att inta arbetsmarknaden samt att det har blivit lättare att 

kombinera arbetsliv med föräldraskap (SOU, 2006:75). År 1998 blev förskolan en del av det 

svenska skolsystemet och fick en egen läroplan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016). Därmed måste 

förskolan även följa den svenska skollagen och eftersom både Lpfö 98 (Skolverket, 2016) och 

skollagen är juridiskt bindande dokument krävs det att förskolan följer dessa. Enligt 

Skolverkets förslag på revidering av Lpfö 98 (Skolverket, 2016) kommer även 

jämställdhetsarbetet ingå i förskolans systematiska kvalitetsarbete (Skolverket, 2018).  

 

I förskolan kan lek och leksaker ses som en del i jämställdhetsarbetet. Förskolan interagerar 

ofta lärande med lek för att väcka en nyfikenhet och för att skapa en mening med lärandet för 

barnen. Ett sätt att arbeta mot traditionella könsmönster och könsroller kan därmed vara att se 

över förskolans miljö, de sociala möten som sker och de leksaker som finns tillgängliga för 

barnen. Forskning visar att barn redan vid ett års ålder väljer att leka med könsstereotypa 

leksaker. Pojkar och flickor kan i tidig ålder identifiera vilka leksaker som har en feminin 

kodning respektive maskulin kodning (Almqvist, 1993; Hellman, 2010). Dessa värderingar 
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erfar barnen från vuxna i sin omgivning. Oavsett vilka leksaker barnen önskar att leka med 

uppmuntras de att leka med leksaker som är lämpliga för sitt kön (Fisher-Thompsons, 1993; 

Eidevald, 2009). 
 

Leksaker kan föreställa många olika fenomen och kan representera både verklighet och 

fantasi. Vi har valt att använda oss av Ander Nelson och Mattias Nilssons (2002) definition av 

leksaker i den här studien. De har valt att definiera leksaker med begreppet denotation då de 

studerat alla de föremål som barn leker med och inte bara det som anses som självklara 

leksaker. Författarna menar att det vanligaste är att leksaker föreställer någonting som finns i 

den verkliga världen samt att leksaker föreställande människor är den äldsta sortens leksaker 

som finns. Lars-Erik Berg och Anders Nelson (2006) menar att leken länge ansetts som en 

viktig del i barns utveckling men i både pedagogisk och psykologisk forskning har fokus inte 

legat på leksaker och hur barn påverkas av dessa. Detta innebär också att det saknas kunskap 

kring hur leksaker kan användas som ett redskap för att motverka traditionella könsmönster i 

förskolan. När barn själva får välja leksaker så väljer vanligtvis könskodade leksaker 

kopplade till deras kön. Därför ligger ett stort ansvar på förskollärarna i förskolan kring vilka 

leksaker de väljer att ta in till förskolan. Vanligtvis är det vuxna som bestämmer vilka 

leksaker som ska finnas i förskolan vilket bidrar till att vuxnas värderingar och val har stor 

påverkan på vad barn leker med. Detta kan vara problematiskt, då Lpfö 98 (Skolverket, 2016) 

framhåller att förskolan ska arbeta för jämställdhet mellan könen samt att förskollärares 

bemötande och förväntningar påverkar barnens uppfattningar om vad som är manligt och 

kvinnligt (Skolverket, 2016). Förskollärares val av leksaker kan i förlängningen ses som en 

del av de förväntningar förskollärare har på flickor och pojkar.  
 

Med detta som bakgrund har vi intresserat oss för förskollärares intentioner när de väljer 

leksaker som barnen kan använda i förskolan. Vi har genomfört en studie där vi undersöker 

hur förskollärare resonerar om sina val av leksaker för att motverka traditionella könsmönster 

och könsroller i förskolan. Empirin i denna studie består utav kvalitativa intervjuer med sex 

förskollärare på tre olika förskolor.
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att identifiera och analysera förskollärares intentioner kring val av 

leksaker i förskolan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv.  

Forskningsfrågorna är:  

• Vilka yrkesrelaterade överväganden gör förskollärare vid val av leksaker?  

• Vilka betydelser ges leksaker i jämställdhetsarbetet i förskolan? 
 

Att få kunskap kring vilka avvägningar förskollärare gör när de väljer leksaker kan ha en 

inverkan på förskolans jämställdhetsarbete. Eftersom att den nya revideringen av Lpfö 98 

(Skolverket, 2016) medför att jämställdhetsarbete skall ingå i förskolans systematiska 

kvalitetsarbete blir förskollärares medvetenhet och handling kring detta betydelsefullt.  

 
1.2 Uppsatsens disposition  
I första kapitlet presenteras studiens syfte och forskningsfrågor som kommer att genomsyra 

hela studien. Det andra kapitlets inleds med en teoretisk diskussion kring den tidigare 

forskning som bedrivits inom ämnet. Den tidigare forskningen är indelad under tre rubriker, 

jämställdhetsarbete i förskolan, vuxnas val av leksaker och barns användning av leksaker. 

Denna tidigare forskning har valts ut för att introducera läsaren i ämnet samt för att visa på 

varför vår studie är relevant. I det tredje kapitlet beskriver vi de centrala begrepp och teorier 

som vi har funnit relevanta i förhållande till studiens syfte. I metoddelen tar vi upp vilka 

metoder som har använts för att genomföra studien samt hur processen kring urvalet, 

genomförandet och analysen av empirin har gått till. Även den etiska aspekten och studiens 

tillförlitlighet beskrivs i metoddelen. Analysdelen har vi valt att dela upp i två teman som vi 

kunnat urskilja från det empiriska materialet, förskollärares yrkesrelaterade överväganden av 

leksaker samt leksaker och jämställdhet i förskolan. Därefter följer en analys av det empiriska 

materialet. I diskussionsdelen diskuterar vi vårt resultat i relation till den tidigare forskningen, 

vilka konsekvenser och åtgärder det finns kring leksaker i förskolans jämställdhetsarbete samt 

en metoddiskussion. 

2. Tidigare forskning  
Det här avsnittet börjar med en beskrivning kring jämställdhet i samhället, hur det präglar 

styrdokumenten i förskolan och dess jämställdhetsarbete samt relevant forskning om att 

bedriva jämställdhetsarbete i förskolan. Nästa del handlar om hur vuxnas val av leksaker kan 

påverka vilka leksaker som barnen vill ha och väljer att leka med både hemma och i 
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förskolan. Därefter beskrivs några relevanta studier kring hur barn använder sig utav leksaker 

och den könsstereotypa prägel som styr barnens val av leksaker.  
 

Artiklarna och avhandlingarna i den tidigare forskning som används i den här uppsatsen har 

hittats via databaser för pedagogik och utbildning såsom ERIC (EBSCO) samt databaser för 

genusforskning som exempelvis Kvinnsam. Vi har även använt oss utav böcker som vi redan 

tidigare har känt till eller fått tips om. De sökord som använts för att söka artiklar och 

avhandlingar till studien är förskola (early childhood education), genus (gender), leksaker 

(toys) och jämställdhet (gender equality).  

2.1 Jämställdhetsarbete i förskolan 
Forskning visar att det inte finns några större skillnader på hur flickor och pojkar agerar i 

förskolans miljö. Trots detta blir flickorna och pojkarna bemötta på olika sätt beroende på 

vilket kön de har (Eidevald, 2009). Att arbeta med jämställdhet i förskolan handlar inte om att 

förändra biologiska skillnader mellan könen men uppfattningen om dessa skillnader inte bör 

heller bestämma hur vi bemöter och fostrar flickor och pojkar (SOU, 2006:75). Statens 

Offentliga Utredningar (2004:115) menar att förskollärare skapar förutfattade meningar om 

hur pojkar respektive flickor bör vara och därmed blir barnen bemötta utifrån sitt kön vilket 

gör att stereotypa bilder av flickor och pojkar upprätthålls både i förskolan och samhället. 
 

Charlotta Edströms (2014) studie undersöker hur förskollärare arbetar med jämställdhet i 

förskolan samt hur sociala diskurser och strukturer influerar diskurserna inom förskolan. 

Studien genomfördes genom intervjuer med nio pedagoger på tre olika förskolor. Resultatet 

visar att sedan förskollärarna börjat arbeta med jämställdhet i förskolan har främst deras sätt 

att bemöta och tala med barnen förändrats. Förskollärarna menar även att de har förändrats i 

hur de väljer det leksaksutbud som finns tillgängligt för barnen. Förskollärarna uttrycker även 

en stress och frustration över att arbetet med jämställdhet inte bara bör finns i förskolan utan 

att det är ett större socialt problem. Edström (2014) menar att förskollärarna ser sig själva som 

de som bär det största ansvaret i jämställdhetsarbetet och att barnen ses som mottagare. 

Förskollärarna problematiserar hur de bör se på barnen, som individer, som grupp eller både 

och. Vidare menar förskollärarna att de tidigare trodde att de behandlade barnen som 

individer när de egentligen bemötte barnen annorlunda beroende på barnets kön.  
 

Christian Eidevalds (2009) studie undersöker barns könsmässiga identitetsskapande, vilka 

beteenden och performativitet som är accepterat hos pojkar respektive flickor samt barn och 
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vuxnas omedvetna antaganden kring kön och genus. Eidevald (2009) observerar och 

analyserar fyra olika situationer i verksamheten i två olika arbetslag. Studiens resultat visar att 

förskollärare anser att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter i förskolan men att de är 

osäkra på hur arbetet med jämställdhet i förskolan ska genomföras i praktiken. De är överens 

om att de behandlar alla barn lika oavsett kön och ålder men Eidevald (2009) menar att det 

inte syns i praktiken. Förskollärarna menar att det hela grundas i att föräldrar är negativa till 

genusarbetet och att barnen påverkas av massmedia. Förskollärarna glömmer dock bort att 

lyfta sin egen roll i jämställdhetsarbetet på förskolan.  
 

Den tidigare forskningen om jämställdhetsarbete i förskolan handlar om hur förskollärare i sitt 

yrkesutövande kan främja jämställdhet via sitt bemötande. I regel berör inte den tidigare 

forskningen hur leksaker kan fungera som ett redskap i jämställdhetsarbete, även om undantag 

finns (Edström, 2014). Denna uppsats bidrar med kunskap om leksaker som redskap i 

förskolan jämställdhetsarbetet och i nästa del kommer det beskrivas hur vuxnas val av 

leksaker hör samman med jämställdhet.  

2.2 Vuxnas val av leksaker 
Redan när barn föds blir de försedda med en viss typ av leksaker beroende på vilket kön 

barnet är fött med och därmed lär sig barnet vilka leksaker som är lämpliga för pojkar och 

flickor (Pomerleau, Bolduc, Malcuit & Cosette, 1990). Flera studier visar att det främst är 

föräldrar och vuxna som har störst inflytande och ansvar för de leksaker som barn väljer att 

använda (Fisher-Thompsons, 1993; Nelson & Nilsson, 2002; Rheingold & Cook, 1975).  
 

Donna Fisher-Thompsons (1993) studie undersöker vuxnas inköp av leksaker till flickor och 

pojkar. Studien genomfördes genom att enkäter fylldes i utanför en leksaksaffär efter att minst 

en leksak var köpt. I enkäten fick deltagaren fylla i sitt kön, vilken typ av leksak som köptes, 

ålder och kön på barnet som leksaken var köpt till samt om barnet hade efterfrågat leksaken. 

Studien visar på att en stor majoritet av leksakerna som köptes var könskodade och relaterade 

till antingen feminint eller maskulint. Vidare visar studien att även män köper mer 

könskodade leksaker jämfört med vad kvinnor gör. Majoriteten av barnen som leksakerna 

köptes till efterfrågade könskodade leksaker, dock var leksakerna som köptes till yngre barn 

mer könsneutrala. Det köptes mer könskodade leksaker till pojkar och det köptes överlag fler 

leksaker till pojkar än till flickor.  
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Idag spenderar många barn en stor del av sin uppväxt i förskoleverksamhet. Därför har 

förskolans material en stor påverkan på vilka leksaker som barnen väljer att leka med. 

Waltraut Hartmann och Gilles Brougéres (2004) studie genomfördes på förskolor i Österrike 

och Italien med hjälp av intervjuer med förskollärare. Studien visar att det material som 

förskollärare köper in till förskolan främst används till att stötta och främja barnets motorik 

och emotionella, sociala, kreativa och språkliga utveckling. När förskollärarna i studien väljer 

leksaker tar de hänsyn till att materialet ska uppmuntra till olika sorters lek, miljöpåverkan 

och säkerhet. Det fanns dock leksaker som förskollärarna valde att inte köpa in till förskolan, 

såsom krigsrelaterade leksaker samt batteridrivna och elektroniska leksaker. Förskollärarna 

ansåg att dessa leksaker uppmuntrar till ett aggressivt beteende och våld. Barnen fick inte 

heller ta med sig liknande leksaker hemifrån till förskolan. Fiktiva leksaker, actionfigurer och 

Barbiedockor nämndes sällan av de intervjuade förskollärarna.  
 

I förskolans verksamhet är det de vuxna som väljer vilka leksaker som behövs i verksamheten 

även om de lyssnar och ser till vad barngruppen önskar sig. Därmed är det de vuxna som har 

det huvudsakliga övertaget om vilka leksaker som barnen ska leka med. De vuxnas egna 

åsikter och värderingar påverkar vilka leksaker som väljs ut, vilket i sin tur påverkar vilka 

leksaker barnen föredrar. Vuxnas syn på kön och jämställdhet i samhället påverkar därmed 

barnens syn på detta. Den tidigare forskning som gjorts i det här området rör både föräldrars 

och förskollärares val kring leksaker. Denna studie bidrar med kunskap om hur förskollärare 

tänker när de väljer leksaker till förskolans verksamhet. I nästa del kommer det beskrivas hur 

barn själva väljer leksaker och hur de används i förskolan.  

2.3 Barns användning av leksaker 
Flera studier visar att barn väljer leksaker och lekar som är stereotypiska för sin 

könstillhörighet (Hartmann & Brougéres, 2004; Rheingold & Cook, 1975; Celebi Oncu & 

Unluers, 2012). Även om Sverige anses vara ett relativt jämställt land så visar Anders Nelsons 

(2005) studie att även flickor och pojkar i Sverige väljer leksaker beroende på sitt kön. Becky 

Francis (2010) studie visar att barns leksaker oftast är könskodade. Pojkar väljer leksaker 

inom teknik och konstruktion medans flickor väljer leksaker med ett omvårdnads syfte eller 

relaterade till stereotypiskt feminina intressen. I pojkarnas leksaker fanns det även fler 

didaktiskt- och pedagogiskt främjande aspekter såsom konstruktion och läskunnighet.  
 

Hartmann och Gilles (2004) menar att miljön och materialet som erbjuds på förskolan är 

utformat för att främja barnens lek och lärande. Deras studie undersöker hur miljöer, 
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aktiviteter och material utformas och väljs ut, om barnen får påverka dessa val samt hur 

förskolemiljön skiljer sig från hemmiljön. Barnens favoritleksaker hemma var stereotypiskt 

könsbundna leksaker såsom Barbiedockor hos flickorna och olika typer av fordon hos 

pojkarna. Deras favoritleksaker på förskolan följde det stereotypa könsmönstret då lego, 

konstruktionsleksaker och brädspel var favoriter hos pojkarna medan flickorna valde dockor, 

pussel och ritmaterial. Dockor var vanligt förekommande på förskolorna. Det fanns främst 

dockor liknande bebisar, miniatyrdockor och handdockor och sällan Barbiedockor. På hälften 

av förskolorna fanns dockor med sexuella attribut och dockor av annan hudfärg än vit var 

ovanligt. När barnen fick frågan vilka leksaker de saknar på förskolan svarade majoriteten av 

flickorna Barbiedockor och dockor medan pojkarna svarade Action Man-figurer och 

leksaksfordon.   
 

Elif Celebi Oncu och Esra Unluers (2012) studie undersöker hur pojkar och flickor i förskolan 

ser på lek och leksaker utifrån kön. Studien utgick från att förskollärare och barnen 

introducerades till två karaktärer som representerar en pojke respektive flicka. I den första 

delen av studien fick barnen se att pojken eller flickan höll i ett paket och barnen fick sedan 

gissa vad paketet kunde innehålla. I den andra delen av studien fick barnen se bilder på två 

flickor, två pojkar, en flicka och en pojke i olika miljöer såsom hemmiljö, i klassrummet och 

på lekplatsen. Barnen fick sedan berätta vilka lekar barnen skulle kunna leka på de olika 

platserna. Resultatet visade att både flickorna och pojkarna ansåg att karaktärerna bör leka 

stereotypa lekar och med leksaker som är lämpliga för karaktärens kön. Resultatet visade även 

att de yngre barnen i högre grad valde könsneutrala leksaker. 
 

Den tidigare forskning som gjorts kring barn och leksaker visar att barn väljer mer 

stereotypiska leksaker ju äldre de blir. Även om förskolan bör motverka traditionella 

könsroller väljer barnen könsstereotypa leksaker även i förskolan. De flesta studier inom det 

här området är dock genomförda i andra länder än Sverige. Detta kan bidra till att resultaten 

visar sig olika då det innebär andra kulturer och styrdokument som ligger till grund för 

förskolan. Den här studien ger kunskap om hur förskollärare tänker när de väljer leksakerna 

som barnen använder på förskolan samt i vilken mån barnen får vara med och påverka dessa 

beslut.  

2.4 Tidigare forskning i relation till vår studie 
Den tidigare forskning som vi har valt att använda i vår studie är relevant eftersom den visar 

på att problem i samhället där vuxna påverkar barn att välja könsstereotypa leksaker och även 
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förskollärarna i förskolan har problem att genomföra sitt jämställdhetsarbete på grund av 

saknaden av resurser och kunskap. De studier som har varit mest relevant och inspirerat till 

vår studie är främst Edströms (2014) studie samt Hartmann och Brougéres (2004) studie 

eftersom de tar upp förskollärarnas roll i jämställdhetsarbetet samt att leksaker tas upp som en 

del i detta arbete. Hartmann och Brougéres (2004) studie inspirerade oss att ställa frågan om 

vilka leksaker förskollärarna medvetet väljer att inte köpa in till förskolan.   

3. Teorier och begrepp 
Det här avsnittet kommer beskriva en teori som ligger till grund för genusteorin. Genusteorin 

är relevant för vår studie eftersom den beskriver vilken roll och betydelse könsroller och 

könsmönster har i dagens samhälle. De begrepp som beskrivs i det här avsnittet kommer att 

användas i uppsatsen analysdel för att belysa förskollärares intentioner när de väljer leksaker 

till förskolan utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv.  

3.1 Socialkonstruktionism och genus 
Socialkonstruktionism är en teori som kommer från lingvistiskt idealism och menar att vår 

syn på kunskap konstrueras genom sociala interaktioner. Socialkonstruktionismens forskare 

menar att det är vi människor som konstruerar synen på kunskap och därmed kan kunskapen 

aldrig bli objektiv eller sann. Forskare inom socialkonstruktionismen anser att den tid och 

sammanhang vi lever i påverkar synen på kunskap. Vår syn och förståelse av världen skapas 

genom vår historia och kultur vilket innebär att personer från olika kulturer och med olika 

historiskt ursprung ser världen på olika sätt (Bryman, 2018). Eftersom kunskapen konstrueras 

i interaktioner med andra människor har den sociala världen vi lever i en betydande roll inom 

socialkonstruktionismen. Inom socialkonstruktionismen rymmer även genusteori. Inom 

genusteorin pågår en ständig indelning och kategorisering av kön hos människor, yrken, 

artefakter och aktiviteter. Ett perspektiv på detta är Judith Butlers (1990) genusteori som 

undersöker kön som en social konstruktion. Butler (1990) menar att kön inte är ett inneboende 

väsen som finns i människor utan kön snarare är produkten utav olika beteenden och 

handlingar. Butler (1990) menar att allt från vardagliga handlingar, gester, uttalanden, 

föreställningar, klädkoder till tabuer och förbud reproducerar föreställningen av manlig och 

kvinnlig identitet.  
 

Enligt Maria Hedlin (2010) handlar genus om de föreställningar som är kopplade till kvinnligt 

och manligt samt olika värderingar och makt. Raewyn Connell (2002) menar att kvinnor och 

män ständigt delas upp i olika fack grundat i föreställningen om skillnader som hittas hos 
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mannen respektive kvinnan. Föreställningen om att kvinnan bör sköta hemmet, att de är mer 

känslomässiga och vårdande samt att mannen bör var tuff, aggressiv och är mer tekniskt 

skicklig än kvinnan är exempel på egenskaper som ingår i föreställningen av manligt och 

kvinnligt. Connell (2002) menar dock att den senaste forskningen visar att män och kvinnor 

snarare är mer lika varandra än vad män är lika andra män och kvinnor är lika andra kvinnor. 

Men idéen om att kvinnor och män är varandras motsatser är djupt inrotad i samhället vilket 

Connell (2002) benämner som det moderna samhällets genusordning. Föreställningar om hur 

kvinnor och män bör vara hittas i alla samhällets byggstenar såsom ekonomi, politik och 

populärkultur. Genus är något som i dagens samhälle tas för givet, exempelvis toaletter för 

män respektive kvinnor samt att det endast finns två juridiska kön. På grund utav dessa 

inrotade föreställningar om genus skapas en oro och upprördhet när personer bryter mot 

normen. Connell (2002) menar att den frustrationen grundar sig i att dessa normbrytande 

personer överträder den naturliga genusordningen, att män och kvinnor är varandras 

motsatser.  

3.2 Könskodning  
Begreppet könskodning innebär att symboler, artefakter, aktiviteter eller handlingar kodas 

med att vara feminint eller maskulint, exempelvis finns det olika yrkesgrupper som anses vara 

kvinno- eller mansyrken (Tallberg Broman, 2002). Även kläder, leksaker och färger kan 

kodas till att vara feminint eller maskulint vilket kan ske även i förskolans. Vad som ses som 

maskulint eller feminint kan både ändras och omförhandlas över tid. Ett exempel på detta är 

hur läraryrket från börja dominerades av män, hade hög status och ansågs vara ett maskulint 

yrke. Allt eftersom att fler kvinnor har kommit in i yrket har dess status minskat och idag är 

det fler kvinnor än män som är lärare och det anses nu vara ett feminint yrke (Cortina & 

Sonsoles, 2006). Begreppet könskodning används i den här uppsatsen för att beskriva och 

analysera förskollärares förhållningssätt till leksaker och till de barn som ska leka med 

leksakerna. Vi kommer även belysa några fördomar om leksaker relaterade till flickor 

respektive pojkar samt hur förskollärare medvetet väljer att använda könskodade leksaker för 

att utmana barnen till en könsöverskridande lek. 
 

3.3 Könsneutralitet 
Begreppet könsneutralt används för att beskriva något som inte kan ges eller tillhör ett kön. 

Sara Frödén (2012) definierar könsneutralitet som något konstant och oföränderligt. Dock 

kritiserar många inom genusforskningen begreppet eftersom att det skapar en manlig norm 
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(Frödén, 2012; Bodén, 2011). Frödén (2012) menar även att ett könsneutralt synsätt syftar till 

att ta avstånd från kön vilket skapar en könsblindhet. Linnea Bodén (2011) menar att 

förskollärare som anser att de inte ser barnen utifrån deras kön utan som individer ofta kan 

stärka de stereotypa könsrollerna istället för att motarbeta dem. Begreppet könsneutralitet 

används i den här uppsatsen för att definiera de leksaker som förskollärare anser är 

könsneutrala eller neutrala.  

4. Metod  
I denna studie har en kvalitativ metod använts som enligt Alan Bryman (2018) utgår från sex 

steg. Första steget i en kvalitativ undersökning är att framställa forskningsfrågor för att sedan 

välja ut relevanta personer och platser för undersökningen. Nästa steg är att samla in data för 

att sedan analysera det insamlade materialet. Slutligen sker ett begreppsligt och teoretiskt 

arbete för att kunna få fram både resultat och slutsatser. Under detta kapitel presenteras vår 

metod, hur utförandet gått till och hur datamaterialet har analyserats. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning kring hur vi förhållit oss till forskningsetiska aspekter samt studiens 

tillförlitlighet.  

4.1 Datainsamlingsmetod  
Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor valdes en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer. Genom en kvalitativ forskningsmetod kan forskaren komma åt 

människors resonemang och uppfattningar snarare än förklaringar och orsaker vilket är 

relevant utifrån vårt syfte. Det finns många olika sätt att bedriva en kvalitativ 

forskningsmetod, exempelvis intervjuer, observationer eller systematiska litteraturstudier. 

Forskningsintervjuer är en av de vanligaste redskapen inom utbildningsvetenskapen och även 

här finns det många olika sätt att genomföra intervjuerna. Genom att använda sig utav öppna 

intervjufrågor kan forskare få fram ett brett material, dock medför öppna frågor svårigheter 

kring att tolka och jämföra resultatet (Bryman, 2018). Därför har vi valt att genomföra vår 

studie med hjälp av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att en intervjuguide används 

samtidigt som intervjuaren även kan ställa följdfrågor utifrån vad deltagaren svarar (Bryman, 

2018). Dessa intervjuer gör att förskollärare får möjlighet och utrymme att berätta om sina 

upplevelser, tankar och resonemang med sina egna ord (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Intervjupersonernas utsagor har använts i denna uppsats för att få svar 

kring våra forskningsfrågor samt för att styrka den tidigare forskningen som beskrivs. 
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4.2 Urval  
I studien intervjuas sex förskollärare på tre olika förskolor. Vi utgick från ett teoretiskt urval 

då vi valde förskolor och förskollärare för studien. Syftet med ett teoretiskt urval är enligt 

Bryman (2018) att upptäcka kategorier och deras egenskaper för att visa på hur relationerna 

mellan dem kan ingå i en teori. Anledningen till att ett teoretiskt urval användes i denna studie 

var för att vi ville intervjua förskollärare arbetandes på storbarnsavdelning eftersom att 

tidigare forskning visar att ju äldre barnen blir desto mer könsstereotypa blir barnens och de 

vuxnas val kring leksaker. Några av förskolorna är kommunala och några är fristående 

förskolor. Den målgrupp vi utgick från vid urvalet var att förskolorna inte skulle ha någon 

särskild pedagogisk inriktning samt att förskollärarna skulle arbeta på en storbarnsavdelning. 

Anledningen till att vi valt bort förskolor med särskild pedagogisk inriktning är för att de kan 

ha bestämda riktlinjer kring vilka leksaker de ska ha i förskolan, exempelvis kanske de bara 

använder sig av naturmaterial. Detta tror vi kan försvåra undersökningen och inte ge oss 

tillräckligt rikt material för en analys.  
 

Den första kontakten med förskolorna skedde genom besök där en kortfattad beskrivning 

kring syftet med studien gavs. De fick veta att intervjufrågorna skulle handla om leksaker och 

jämställdhet, dock fick de inte veta vilka teoretiska utgångspunkter som låg till grund för 

intervjufrågorna. Anledningen till detta var för att för mycket information kanske skulle leda 

till att intervjupersonerna redan innan intervjuerna började fundera kring sina svar. 

Information gavs även kring vilka veckor som intervjuerna skulle ske och de fick själva välja 

dag, tid och plats som passade för intervjuerna. Inför intervjuerna sammanställdes ett 

samtyckesbrev till samtliga förskollärare som skulle delta. Efter att vi fått samtycke om 

deltagande från sex förskollärare på tre olika förskolor kunde vi börja med intervjuerna.  
 

Intervjupersonerna som deltar i denna studie är trettio till sextio år gamla och av de sex 

intervjuade är fem kvinnor och en man. Samtliga intervjupersoner är utbildade förskollärare 

och fyra av dem har arbetat inom förskoleverksamhet i minst tio år och två har arbetat i fem 

år. Anledningen till att vi inte valde att intervjua sex förskollärare på samma förskola var för 

att få en större bredd och en mer heterogen grupp av förskollärare samt att det skiljer sig 

mellan olika förskolor både kring hur verksamheten ser ut och hur de arbetar.  
 

Fem av förskollärarna arbetar på en storbarnsavdelning och en förskollärare arbetar på en 

småbarnsavdelning. Vi efterfrågade förskollärare som arbetar på en storbarnsavdelning men 
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på grund av praktiska omständigheter på en av förskolorna intervjuade vi även en 

förskollärare som arbetar på en småbarnsavdelning. Det kan dock bidra till ett annat 

perspektiv på förskollärarnas intentioner och det går även att jämföra de olika förskollärarnas 

resonemang beroende på vilken åldersgrupp de arbetar med.  

4.3 Genomförande  
Intervjuerna genomfördes i förskolans lokaler i en lugn och avskild miljö med en förskollärare 

och en intervjuare närvarande. Vi valde att endast ha en intervjuare närvarande vid varje 

intervju för att undvika att den intervjuade förskolläraren skulle känna sig underlägsen och 

utfrågad. Förskollärarna fick själva välja vilken tid, plats och dag som intervjuerna skulle 

genomföras. Anledningen till att de själva fick bestämma detta var för att vi ville skapa 

förtroende och visa på en förståelse kring hur förskolans verksamhet ser ut och att det ibland 

kan vara svårt att komma från barngruppen under en längre tid.  
 

Innan intervjun startade fick den deltagande förskolläraren skriva på ett samtyckesbrev (se 

bilaga 2). Några förskollärare var tveksamma till att intervjuerna skulle spelas in men ingen 

avstod från att delta på grund av det. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

inspelningsfunktionen på en mobiltelefon. Cato R.P. Björndal (2010) menar att fördelen med 

att spela in intervjun är att det ger tydlig information som sedan kan transkriberas men att en 

nackdel kan vara att personerna som blir intervjuade kan bli påverkade av att de blir 

inspelade. Under intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide (se bilaga 1) med öppna 

frågor.  Vid framställandet av intervjuguiden tog vi hjälp av andra forskares intervjuguider 

som inspiration för hur frågorna kunde vara upplagda.  
 

Frågorna var utformade utifrån vårt syfte, forskningsfrågor, den tidigare litteratur vi läst samt 

våra egna förkunskaper. Enligt Bryman (2018) ska en intervjuguide framställas utifrån vad det 

är man behöver veta för att få svar på sina forskningsfrågor. Vi utgick från att vi ville få fram 

förskollärares tankar och resonemang istället för “ja och nej”-frågor. Vi ville även utforma 

frågorna så att de inte var ledande vilket Bryman (2018) anser är en viktig del i framställandet 

av en intervjuguide. Frågorna skulle inte heller kunna påverka förskollärarens svar genom att 

vara exempelvis dömande frågor eller frågor som redan förutsätter vad som är rätt och fel. 

Alla förskollärare fick samma frågor och även vissa följdfrågor när vi ville få mer utförliga 

svar. I intervjufrågorna valde vi att använda oss av Nelson och Nilssons (2002) definition av 

leksaker, denotation, vilket betyder att vi såg på leksaker som allt ett barn kan tänkas leka 

med, inte bara dockor eller lego. Längden på intervjuerna varierade och varade i cirka fem-
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tjugo minuter. En svårighet kring intervjuerna som vi upplevde var att en del intervjuer gick 

väldigt snabbt och det kändes som vi fick för lite material men i slutändan så var det ändå 

tillräckligt för att kunna analyseras.  
 

4.4 Dataanalys  
När intervjuerna var slutförda så transkriberades de ordagrant och vi läste igenom 

transkriberingarna var för sig flertalet gånger. Vid den här tidpunkten började vi analysera 

texterna och identifiera likheter i förskollärarnas svar. Vi valde att använda oss av kodning för 

att påbörja vår analysprocess. Kodning innebär att hitta nyckelord i texten för att förstå vad 

den egentligen handlar om. Vi färgkodade specifika återkommande ord såsom barngruppen, 

könsneutralt, intresse, pedagogiska leksaker, föräldrar, efterfrågan, krigsleksaker, vapen, 

pojkar, flickor, pojkleksaker, flickleksaker, flickigt, pojkigt, rosa som vi kunde identifiera för 

att få en större förståelse för vad materialet handlar om. Dessa återkommande ord försökte vi 

sedan kategorisera i passande kategorier utifrån våra forskningsfrågor. Dessa kategorier blev 

därmed förskollärares yrkesrelaterade överväganden samt leksaker och jämställdhet. Efter att 

ha försökt analysera materialet utifrån dessa två kategorier valde vi att lägga till flera 

underkategorier för att organisera det empiriska materialet. Vi valde att dela in den första 

kategorin förskollärares yrkesrelaterade överväganden utifrån olika aktörers perspektiv, alltså 

barns, förskollärarens och organisationens perspektiv. Vi valde dessa underkategorier 

eftersom de var mest relevanta och vi kunde urskilja att dessa perspektiv har en stor betydelse 

när leksaker väljs in till förskolan. Under kategorin leksaker och jämställdhet valde vi 

underkategorierna könsneutrala strategier och könskodade strategier. Senare i analysen 

försökte vi applicera två begrepp som vi diskuterat fram som relevanta för vår studie. Dessa 

två begrepp är könskodning och könsneutralitet. Återigen läste vi igenom vårt empiriska 

material och analyserade utifrån varje analysbegrepp. Det empiriska materialet 

sammanställdes sedan med hjälp av citat och redogörelser från intervjuerna samt korta och 

sammanfattande analyser utifrån våra analysbegrepp könskodning och könsneutralietet. 

 
 

4.5 Forskningsetiska överväganden 
I denna studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer som 

vi anser är av stor vikt, inte minst för att det kan medföra både tillit och förtroende mellan och 

deltagarna i studien. De fyra forskningsetiska principer vi tog i beaktning inför intervjuerna 

är;  
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1. Informationskravet – Vi kontaktade förskolorna en vecka innan intervjuerna skulle 

utföras och förklarade då syftet med studien. Vi fick då ett muntligt godkännande 

kring deltagandet. Vid tidpunkten för intervjuerna så delades ett samtyckesbrev ut där 

samtliga deltagare godkände sin medverkan i studien. I samtyckesbrev fick deltagarna 

även information kring konfidentialitetskravet.  

2. Konfidentialitetskravet – Vi informerade deltagarna kring att deras medverkan i 

studien är konfidentiell och att inga namn, personuppgifter eller annan information 

skulle användas i arbetet. I denna studie är det även av stor vikt att det inte framgår 

vilka förskollärare som deltagit i studien eller vilka förskolor som de är verksamma i.  

3. Nyttjandekravet – Vi har tagit nyttjandekravet i beaktelse genom att det resultat vi 

kommit fram till och de uppgifter som rör enskilda personer endast kommer att 

användas i denna uppsats.  

4. Samtyckeskravet – I denna studie har samtyckeskravet beaktats vilket innebär att 

deltagarna redan innan intervjuerna blev informerade kring att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan.  

 

En annan viktigt del som vi tog i beaktning vid intervjuerna är individskyddskravet. 

Begreppet individskyddskravet beskriver Vetenskapsrådet (2017) handlar om att individer 

inte ska komma till skada eller känna sig kränkta, vilket vi tog i beaktning när vi framställde 

intervjufrågorna. Vi övervägde vilka frågor vi kunde ställa utan att intervjupersonerna skulle 

känna sig utpekade eller kränkta samt att våra frågor var riktade mot alla de som arbetade på 

förskolan och inte bara den enskilda intervjupersonen. I denna studie har vi även valt att 

benämna de intervjuade som förskollärare 1-6 för att dölja deltagarnas identitet och för att 

även fiktiva namn kan ge förutfattade meningar kring personen i fråga. 

 

4.6 Studiens tillförlitlighet   
Eftersom syftet med studien är att få ta del av förskollärares intentioner kring leksaker och 

jämställdhet i förskolan så är en kvalitativ analysmetod relevant. I en kvalitativ forskning är 

forskaren en del i själva studien vilket kan ifrågasätta huruvida resultatet skulle komma att bli 

detsamma om samma studie utfördes av en annan forskare. I denna studie har intervjuerna en 

hög tillförlitlighet då vi anser det troligt att en annan forskare skulle få liknande svar om 

samma intervjufrågor ställdes vid samma tidpunkt. Att vi valde att spela in intervjuerna samt 

att vi sammanställde resultaten tillsammans visar på en hög grad av tillförlitlighet.  
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Huruvida svaren skulle förändras i framtiden kan vi inte uttrycka oss kring men med tanke på 

hur förskolans verksamhet ständigt förändras kan det leda till att förskollärares intentioner 

förändras med tiden. Eftersom vår tidsram var begränsad kunde vi endast intervjua sex 

stycken förskollärare vilket gör att studien inte kan representera en större grupp och blir 

därmed en brist i studiens tillförlitlighet.  

5. Resultat och analys  
I detta avsnitt analyserar vi det empiriska materialet som har samlats in med hjälp av 

intervjuer. Syfte är att analysera förskollärares intentioner när de väljer leksaker till förskolan. 

Resultat av studien har delats in under två rubriker med syfte att besvara studiens 

forskningsfrågor; 

Vilka yrkesrelaterade överväganden gör förskollärare vid val av leksaker? 

Vilka betydelser ges leksaker i jämställdhetsarbetet i förskolan? 

5.1 Förskollärares yrkesrelaterade överväganden 
I första delen av resultatet har vi valt att analysera utifrån de yrkesrelaterade överväganden 

som förskollärare gör när de väljer leksaker till förskolan. Vi har identifierat tre aktörer som 

har en stor betydelse kring förskollärares val.  

5.1.1 Barns delaktighet 
Eftersom att de är till barngruppen som leksaker och material väljs in till förskolan så har vi 

valt att först analysera materialet utifrån barns delaktighet. Att utgå från barngruppens intresse 

är något som samtliga förskollärare tar upp som en viktig utgångspunkt när de väljer leksaker 

till förskolan.  

 
Dels är det ju vad barnen är intresserade av just då, vad man har för 

barngrupp och vad som fångar barnens intresse just nu sen är det ju 

pedagogiska leksaker. (Förskollärare 1) 

 

Förskollärare 6 berättar att de försöker förändra miljön utifrån vad barnens är intresserade av 

och just nu är deras barn intresserade av fordon och då försöker de skapa material utifrån det. 

Några av förskollärarna anser även att barnens ålder och mognad är en viktig del i vilka 

leksaker de väljer. Genom att de ser till barnens intresse vid val av leksaker så anser samtliga 

förskollärare att barnen får vara delaktiga i valet av leksaker. En del menar även att barnen 

ibland kan sitta med och bläddra i katalogerna men att det inte alltid går att utgå från vad 
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barnen då pekar på att de ville ha till förskolan. Anledningen till detta är både på grund ut av 

ekonomin samt att de leksaker barnen önskar sig inte är relevanta för förskolans verksamhet.  

    

Svaren kring om barngruppen får vara delaktiga i valet av leksaker var väldigt varierande. 

Några av förskollärarna menar att eftersom de ser till barngruppens intresse när de väljer 

leksaker och material så blir det automatiskt att barngruppen är delaktiga i valet av leksaker.  

          
Eh, ja allstå, inte så jättemycket. Däremot försöker väl vi att, vi försöker ju 

vara närvarande i barngruppen för att se vad det finns för intressen. 

(Förskollärare 3) 

 

Huruvida de ser på leksaker ur ett barnperspektiv anses höra samman med barnens intressen 

vilket samtliga menar att de utgår från vid val av leksaker. Förskollärare 4 menar att de i 

förskolan måste se på leksaker ur ett barnperspektiv. 

    
Det är ju det som är grunden i vårt arbete i förskolan, att se ur barnens 

perspektiv hur de kan leka och mötas (Förskollärare 4)  

 

Om vi analyserar denna empiri utifrån ett könsneutralt perspektiv kan vi se att de väljer att 

utgå från hela barngruppens intresse vilket kanske medföra att de väljer att ta in leksaker som 

är mer könsneutralt för att kunna passa hela barngruppen. Om vi istället analyserar empirin 

utifrån ett könskodat perspektiv kan vi se att förskollärarna ibland väljer att ta in leksaker som 

kan ses som könskodade då det är vad barnen efterfrågar. Antagligen så har barnen mer 

könskodat material hemma än vad som erbjuds i förskolan.  

 

5.1.2 Förskollärares intentioner 
Något som framkom under intervjuerna var att förskollärarnas intentioner är att ha leksaker 

och material som är anpassade för förskoleverksamheten. Samtidigt berättade förskollärare 1 

de fått barbiedockor skänkta till avdelningen vilket var en sådan leksak som de själva inte 

skulle välja att ha på förskolan “men det är ju både pojkar och flickor som leker med”.  

 

Även förskollärare 4 berättar att de nyligen fått ett slott och Ponnyhästar skänkta till 

avdelningen vilket hade resulterat i en lek som de inte förväntat sig innan.  
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Det har satt igång lekandet jätte jättemycket och ibland så tänker man att det är 

inget bra material, det ska dom inte leka med här utan det är sånt man har 

hemma eller som inte tillhör förskolan. (Förskollärare 4) 

    

Men detta anser förskollärare 4 hade lett till att barnens lekar hade utvecklats positivt. Det 

visar på att de leksaker som inte är typiska för förskolan kan skapa bra lekar samtidigt som de 

inte är direkt könsneutrala vilket är något som både förskollärare 1 och förskollärare 4 tog upp 

som något negativt.  

      

Under intervjuerna gavs det inga direkta svar kring vad för sorts leksaker de vanligtvis väljer 

in till förskolan men något som återkommer är att de väljer att ta in mer förbrukningsmaterial 

och ofärdigt material som barnen själv får jobba med och skapa något eget. I intervjuerna 

framstår detta som ett könsneutralt material som de anser är väldigt positivt att ha i förskolan. 

   
Vi har börjat med att vi inte köper in så jätte mycket leksaker nu, vi har 

liksom ändrat, vi använder oss mycket mer utav material som man kan skapa 

själv och hitta mer naturmaterial. (Förskollärare 5)  

   

Vi frågade även förskollärarna om det finns någon leksak som de medvetet skulle välja att 

inte ta in på förskolan. Tre av de intervjuade förskollärarna menar att de inte skulle ta in 

leksaker som kunde relateras till krig eller våld. Samtidigt menar förskollärare 3 att det inte 

heller skulle kunna ske.  

    
Det finns ju exempelvis inte vapen i en Lekolar-katalog.  (Förskollärare 3) 

    

Två av förskollärarna arbetar på en fristående förskola och är därmed inte lika bundna till 

vilka leksaker som får köpas in då de inte har samma avtal som kommunala förskolor. Men 

även dessa förskollärare tar avstånd från krigsleksaker, vapen och svärd. Anledningen till att 

de flesta tar upp dessa leksaker som otänkbara i förskolan är för att det kan bidra till lekar där 

barnen kan skada varandra och att de inte vill uppmuntra till sådana lekar. Förskollärare 2 

berättar vidare att det förekommer att barnen lekar med pinnar utomhus och använder dessa 

som vapen på olika sätt. Detta är något som förskollärare 2 anser inte är lika allvarligt men att 

om det skulle ske att de siktar på varandra och ett barn då kan ta illa vid sig så är det något de 

får prata med barnen om och förklara varför man inte ska sikta på varandra på det sättet. 
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... för det är ändå, barnen tycker ju att det är något spännande men samtidigt 

känner jag ju att ett som verkligen ser ut som ett riktigt vapen är väl kanske inte 

något vi behöver uppmuntra till. (Förskollärare 2)  

       

Detta visar på hur deras val av leksaker till förskolan är begränsade kring de avtal de har med 

olika företag och att dessa företagskataloger inte erbjuder leksaker som relaterar till vapen 

eller krig. Ingen av förskollärarna tar upp några direkt könskodade leksaker som en 

omöjlighet att ha i förskolan utan det handlar mer om hur leksakerna ska komma att användas 

i verksamheten och utav barngruppen.  

 

Förskollärarnas intentioner kring de leksaker som de väljer in till förskolan handlar mycket 

om barnens intresse samt hur barngruppen ser ut just för stunden. Därmed har barngruppens 

ålder och mognad en stor roll men även att leksakerna ska vara könsneutrala för att de ska 

locka så många barn som möjligt. Barnens intresse varierar beroende på barngruppen. 

Förskollärare 2 menar att de just nu har många pojkar i barngruppen vilket gör att exempelvis 

bandyklubborna och byggmaterialet används mer. 

      
... ja alltså man kan ju kanske märka, vissa saker kan ju vara lite mer att just 

killar eller tjejer använder. Eh, men sen är det nog lite, vi har ju lite fler killar 

på förskolan, om det påverkar eller inte. Men exempelvis bandyklubborna som 

vi har inomhus har jag nog inte sett några tjejer använda. (Förskollärare 2) 

       

Samtidigt belyser flera av förskollärarna att de fokuserar på att välja material och leksaker 

med ett lärande och pedagogiskt syfte kring hur leksakerna skall komma att användas i 

verksamheten.  

    
Vi tänker ju antagligen mer pedagogiskt här än man gör hemma. (Förskollärare 

1)        

   

Förskollärarna menar att förskolan har ett ansvar att det ska finnas ett lärande i leksakerna 

jämfört med de leksaker som barnen leker med hemma. Det finns ett ansvar kring att 

förskolan ska tillhandahålla könsneutralt material i förskolan samtidigt som förskollärare inte 

kan påverka vilka leksaker barnen använder sig utav hemma. 
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Man försöker tänka, köper vi in ett playmobil så försöker vi ju tänka lite 

könsneutralt och sådär kanske. För att det ändå ska kunna, försöka locka så 

många som möjligt. (Förskollärare 2) 

 

Genom att förskollärare reflekterar kring hur de pratar om leksaker kanske de kan påverka 

barnens intresse vilket i sin tur kan leda till att deras leksaksutbud hemma förändras.  

 

Om vi analyserar denna empiri utifrån ett könsneutralt perspektiv kan vi se att förskollärarna 

har en intention kring att ha könsneutralt material och leksaker i förskolan. Förskollärarna 

pratar om leksaker som ska vara anpassade för förskoleverksamheten vilket vi tolkar som 

könsneutrala leksaker. Förskollärarna ger uttryck till ett könsneutralt ideal samtidigt som de 

menar att Ponnyhästar och Barbiedockor har en feminin könskodning vilket inte anses 

lämpligt i förskolan. Men det går också att tolka dessa situationer på ett sätt där barngruppens 

intresse väger över förskollärarnas intentioner kring att ha könsneutrala leksaker för att 

motverka stereotypa könsroller.  

 

Om vi analyserar denna empiri utifrån ett könskodat perspektiv kan vi se att förskollärarna har 

en intention kring att inte ha några könskodade leksaker i förskolan samtidigt som det ändå 

sker att de tar emot könskodade leksaker som de blir erbjudna. Det material som 

förskollärarna tänker inte är lämpligt att ha i förskolan kan leda till oväntat bra lekar. 

Könskodade leksaker verkar kunna accepteras om de används på ett sätt som främjar leken 

hos barnen. 

5.1.3 Organisationens ansvar  
Varje kommun och förskola har olika riktlinjer kring det material som tas in i förskolans 

verksamhet. Exempelvis så berättar fyra av sex förskollärare att de nu arbetar för att få en 

plastfri förskola vilket är riktlinjer från kommunen. Förskollärare 3 menar att de inte tar in 

någon plast i förskolan eftersom att de inte vet om det är säkert att det är giftfri plast. Detta 

medför att deras val av leksaker och material till förskolan begränsas utifrån vilket material 

det är skapat av.  

         
Exempel om vi söker på bilar får vi ju upp dom bilar som är godkända, 

tittar vi i katalog så finns det ju fler men då är inte alla dom godkända att 

användas i förskolan. (Förskollärare 5) 
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En annan del som begränsar deras val av leksaker är att de har avtal med olika företag som de 

måste förhålla sig gentemot. Några av förskollärarna menar att det medför att de inte alltid 

kan köpa in det de önskar och på så sätt begränsas deras inköp. Det kan även vara så att de får 

material skänkta till förskolan men att de då utifrån de direktiv de fått angående plast måste 

tacka nej till det. Istället får de fokusera på att ta in annat material i enlighet med de riktlinjer 

som finns i förskolan.  

         

Vanligtvis finns det ett eller flera förråd på förskolor där olika sorters material och leksaker 

förvaras. Förskollärare 1 berättar att de har ett stort förråd där de både förvarar 

förbrukningsmaterial som pennor och papper samt leksaker. Det händer ibland att de väljer att 

plocka bort vissa leksaker som barnen tappat intresse för och istället tar fram andra leksaker 

som legat i förrådet vilket kan skapa nytt intresse från barngruppens sida. Både förskollärare 5 

och 6 berättar om ett speciellt bassortiment som ska finnas på förskolan. Det framkommer inte 

under intervjun vad detta bassortiment består av eller vem som väljer ut materialet och 

leksakerna. Antagligen så är detta bassortiment valt utifrån förskolan riktlinjer men huruvida 

detta bassortiment är könsneutralt eller könskodat framgår inte under intervjuerna. Detta 

bassortiment menar förskollärare 6 kan vara styrt utifrån när de startar upp nya barngrupper 

under hösten. På så sätt kanske inköpen av nya leksaker och material till förskolan sker 

mestadels under hösten. Samtidigt så utvecklas barngruppen under året och då kan behovet av 

nya leksaker och material öka. Även projekt som genomförs på förskolan kan påverka vilka 

leksaker som barnen erbjuds.  

 

Eftersom förskolan har olika riktlinjer och företag som de måste förhålla sig gentemot så 

påverkar det deras val av leksaker. De företag som förskolorna har avtal med har material som 

är anpassat för förskolan. Om vi analyserar detta ur ett könsneutralt perspektiv kan vi se att 

förskolan påverkas av de företag de har avtal med och att dessa företag har ett stort utbud av 

könsneutrala leksaker. Dock har vi inte kunnat se vad det är för leksaker som erbjuds av 

företagen, det kan ju även vara så att det finns könskodade leksaker.  

5.2 Jämställdhet och leksaker i förskolan 
Samtliga förskollärare är överens om att valet av leksaker till förskolan är en viktigt del i 

jämställdhetsarbetet. Vi har dock kunnat urskilja att förskollärarna använder sig av olika 

strategier när de väljer leksaker för att främja förskolans jämställdhetsarbete.  
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5.2.1 Könsneutrala strategier 
Att valet av leksaker påverkar förskolans jämställdhetsarbete ansåg förskollärare 3 är en av 

anledningarna till att de försöker ha mer könsneutralt material och tänka mer könsneutralt. Att 

ha ett varierat utbud av leksaker är något som förskollärare 6 anser vara en del i 

jämställdhetsarbetet, ”... skulle vi bara erbjuda viss typ av leksaker så kan man ju också 

stoppa in barnen i fack… ”. Förskollärare 6 anser att det är upp till förskolan att skapa ett 

könsneutralt lekmaterial. 

  
Ja jag tror att vi har ju som vuxna mycket påverkan på våra barn, skulle vi 

bara erbjuda viss typ av leksaker så kan man ju också stoppa in barnen i 

fack så vi måste ju tänka. (Förskollärare 6) 

 

Följdfrågan kring om flickor och pojkar leker med samma leksaker handlar om huruvida det 

påverkar deras val av leksaker till förskolan. Förskollärare 5 anser här att det är en del i deras 

arbete att ha ett könsneutralt material. Att flickor och pojkar leker med samma leksaker i 

förskolan är något som samtliga förskollärare anser stämmer överens med deras upplevelser 

när de först svarar på frågan men när de utvecklat sitt svar så framstår det ändå att det kan 

skilja sig åt mellan könen. Förskollärare 6 anser att det finns något hos pojkar som gör att de 

dras till fordon och något hos flickor som bidrar till att de dras till dockor.  

  
Det står i läroplanen också att vi ska jobba mot, vi måste ju ändå tänka så, 

men sen vad barnen väljer får vi ju följa deras väg i det men jag tycker 

ändå det är viktigt att alla får välja samma material. (Förskollärare 5) 

 

Förskollärarna är mycket angelägna om att utgå från barnens intressen och inte barnets 

könstillhörighet. Förskollärare 1 menar att de arbetar med jämställdhet genom att de utgår 

från vad hela barngruppen vill göra istället för att tänka att det här vill pojkarna göra och det 

här vill flickorna göra. Genom detta tänkande anser förskollärare 1 att de inte delar upp 

barnen utifrån kön utan att det är barnens intressen som är styrande för hur verksamheten 

utformas. Ett varierat utbud av leksaker anser förskollärare 5 handlar om att det ska passa 

barnens intressen och inte utgå från om man är pojke eller flicka. Förskollärare 4 att det 

påverkar deras val av leksaker genom att de har en större variation på leksakerna för att det 

ska vara lockande för alla. 
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... vi väljer till exempel mer klossar i olika storlekar och figurer att det inte 

är dockor just utan andra figurer, breddar tänker så det passar för alla. 

(Förskollärare 4) 

 

Under två av intervjuerna så väljer förskollärarna att ta upp hur det var förr i förskolan och att 

det då var ett annat utbud av leksaker och att det fanns olika rum som benämndes som 

”dockvrån” och ”bilrummet”. Förskollärare 5 berättar att de nu jobbar med att få en större 

bredd på det material och leksaker de har på förskolan så att det passar alla barn oavsett kön. 

Förskollärare 5 menar att de nu hade förändrat miljön och att de istället jobbar för att ha 

öppna mötesplatser och större mångfald av material. 

  
Jag tror att vi har blivit bättre på det med tiden då var det ju mycket det här 

att man hade en dockvrå, olika stationer som var så begränsade här leker 

man bara docklek... man snävade till det, det var begränsat helt enkelt. 

(Förskollärare 5) 

  

Jämställdhetsarbetet i förskolan kan ske på olika sätt och med olika material. Att tänka på hur 

man bemöter barnen och pratar med dem i förskolan är något som framstår som viktigt under 

intervjuerna. Att inte ha de typiska feminina och maskulina leksakerna i förskolan är något 

som återkommer under intervjuerna och flera av förskollärarna menar att det är en del i deras 

jämställdhetsarbete. 

  
Det är nog medvetet att man inte delar upp och styr barngruppen utifrån 

kön (Förskollärare 1). 

  

Förskollärare 1 berättar att de medvetet väljer att inte köpa in de ”typiska rosa och glittriga 

leksakerna” för att det skulle skapa en annan sorts lek jämfört med nu när de har ”... mer 

neutrala leksaker och då leker de ju med det mesta vi har här ...”.  

  
Men det är lite sådär, om man tar playmobil som jag pratade om förut så 

där tänker vi ju lite att vi kanske inte köper in det här jättestora rosa 

slottet som bara är i rosa färg för att då finns det en del killar som tyvärr 

väljer att kanske inte leka med det. För det är lite som dom hära fina 

klänningarna, det finns några killar som väljer att inte leka, eller inte ta på 

sig det. Så därför försöker vi att ha, eller köpa det som är lite mer 

könsneutralt. (Förskollärare 2) 
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Majoriteten av förskollärarna använder en könsneutral strategi när de arbetar med jämställdhet 

i förskolan. Förskollärarna menar att det inte finns några pojk- respektive flickleksaker 

samtidigt som de menar att de utgår från barngruppens intresse och inte utifrån barnets 

könstillhörighet när de väljer leksaker till förskolan. De väljer att plocka bort eller att inte 

köpa in material som är stereotypiskt maskulint eller feminint kodat för att sedan erbjuda 

barnen ett material som enligt förskollärarna är könsneutralt. Förskollärarna antyder ändå att 

det finns leksaker som bara flickor eller pojkar vill leka med eller “dras till”. Eftersom de vet 

att pojkar och flickor ibland kan välja bort en viss typ av leksaker på grund av dess 

utformning, färg eller syfte så väljer förskollärarna att skala bort dessa leksaker för att barnen 

ska vilja leka med allt och inte välja bort leksaker på grund av att de är feminint eller 

maskulint kodade.  

  

5.2.2 Könskodade strategier 
Förskollärarna menar att det finns skillnader i vilka leksaker som barnen väljer att leka med 

samtidigt som de anser att barnen i stort sett leker med samma leksaker. Att arbeta utifrån att 

alla barn är lika oavsett kön nämns även det som en del i arbetet. Av de sex förskollärarna är 

det bara två förskollärare som nämner att de tänker könsneutralt och att de försöker ha 

neutrala leksaker på förskolan. De menar att de inte vill avstå från att köpa in det könskodade 

leksakerna, till en viss gräns.  

  
Det är ju inte så att vi ska vara helt neutrala och inte köpa in dockor för det 

är typiskt flickigt eller bilar för det är typiskt pojkigt, det är inte så för jag 

tycker man ska ha möjlighet till alla slags leksaker, men kanske inte den 

typiska rosa och glittriga (Förskollärare 1) 

 

Förskollärare 4 anser att det blir viktigare ju äldre barnen blir att man är deltagande och visar 

på att pojkar och flickor kan leka samma lek och att man kan leka över gränserna. 

Förskollärare 4 menar att de väljer medvetet väljer de könskodade leksaker för att visa barnen 

att leksakerna för att visa på att exempelvis rosa inte nödvändigtvis innebär att det är feminint. 

Förskollärare 4 menar att de väljer att köpa in lego i olika rosa nyanser för att det är många 

pojkar som leker med legot. 
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Mm, som lego till exempel märker vi att det var ganska många pojkar som 

lekte med ett sorts lego så då valde vi lego med mer rosa nyans eller som var 

mer, vad heter det, ja andra färger i alla fall som har kommit på marknaden. 

(Förskollärare 4) 

 

Fem av sex förskollärare pratar om ett könsneutralt ideal på förskolan och de försöker att välja 

bort de könskodade leksakerna. Men en av förskollärarna menar att de aktivt väljer att behålla 

könskodade leksaker just för att visa att leksaker inte nödvändigtvis har någon 

könstillhörighet. Förskolläraren väljer de mer feminint kodade färgerna på legot eftersom 

legot är mer populärt hos pojkarna. De feminint kodade färgerna och leksakerna är annars de 

attribut och artefakter som förskollärarna uttryckligen undviker att använda i förskolan, 

medan de mer maskulina attributen och artefakterna nämns mer sällan. Samtliga 

förskollärarna menar att det inte finns några flick- och pojkleksaker. Dock väljer de att prata 

om bilar och dockor som en slags uppdelning mellan vad barnen i förskolan väljer att leka 

med, antingen dockor eller bilar. Fyra av sex förskollärare använder sig utav stereotypt 

feminina ord och leksaker såsom rosa, glittrigt och dockor för att beskriva leksaker som inte 

är neutrala och något som förskolan inte ska sträva efter att ha i verksamheten. 

6. Diskussion  
Syftet med studien är att undersöka förskollärares intentioner vid val av leksaker till förskolan 

utifrån ett genusperspektiv. Våra forskningsfrågor handlar om att besvara vilka 

yrkesrelaterade överväganden förskollärare gör när de väljer leksaker samt vilken roll 

leksaker har i förskolans jämställdhetsarbete. I det här avsnittet kommer det empiriska 

materialet kopplas ihop med den tidigare forskningen samt med vårt syfte och 

forskningsfrågor. Vi kommer även dra eventuella slutsatser, ge förslag till utvecklingsåtgärder 

samt diskutera vår metod. 
 

Som beskrivits i inledningen så är förskolan en viktig del i barns lärande och 

identitetsskapande. Förskolan ska erbjuda barn en miljö som både lockar till lek och lärande 

samtidigt som den ska vara styrd utifrån Lpfö 98 (Skolverket, 2016). Att arbeta gentemot 

traditionella könsmönster samt att verksamheten skall genomsyras av jämställdhet är några 

punkter som tas upp i Lpfö 98 (Skolverket, 2016). Dock finns det inga direktiv kring hur detta 

ska utföras i praktiken vilket kan försvåra förskollärares arbete. Genom denna studie har vi 
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fått en inblick i förskollärares intentioner kring val av leksaker samt hur leksaker hör samman 

med jämställdhet.  
 

Den första forskningsfrågan handlar om vilka yrkesrelaterade överväganden förskollärare gör 

när de väljer leksaker till förskolan. Det som framkom i vår studie var att förskollärarna tar 

hänsyn till barngruppens intressen och önskan samtidigt som de inte alltid kan utgå från vad 

barnen önskar sig för leksaker i förskolan. En av orsakerna till det är att förskolan är bunden 

vid avtal som finns med olika företag och dessa företag erbjuder endast leksaker anpassade 

för förskolans verksamhet. Genom att dessa leksaker redan är anpassade för förskolan kan det 

vara så att en del leksaker som kan anses som typiskt könskodade inte finns med i utbudet. 

Barbiedockor och leksaker relaterade till våld är något som nämns som leksaker 

förskollärarna själva inte skulle välja att köpa in och att de inte heller finns tillgängliga genom 

dessa inköps portaler. Samtidigt kan det även ske att de får leksaker skänkta till förskolan och 

då kan det vara bland annat Barbiedockor som anses som könskodade och opassande för 

förskolan. Trots det har de ändå valt att ta emot det. Eftersom att de leksaker som skänks till 

förskolan kommer från föräldrar så kan barnens leksaks innehav hemma ha en inverkan på 

förskolan. Som beskrivits i tidigare forskning så är barns leksaks samlingar i hemmet oftast 

mer könskodade än leksakerna på förskolan (Hartman & Brougéres, 2004) och därmed kan vi 

dra slutsatsen att föräldrar har en stor påverkan i detta. De leksaker som skänks från föräldrar 

kan därmed vara leksaker som inte är lämpliga för förskolans verksamhet.  
 

Förskollärarna utgår från barngruppen och vad den kräver för att stimuleras samtidigt som de 

förhåller sig till vad de arbetar med i verksamheten just då. En förskollärare menar att det kan 

ske att de köper in mycket material till en barngrupp och sen efter sommaren när de får nya 

barn i gruppen så är de tvungna att tänka om och köpa in annat material tillämpat för den nya 

barngruppen. På grund av det så har de även mycket material samlat i ett förråd vilket bidrog 

till att de ibland valde att byta ut leksakerna på avdelningen mot leksaker från förrådet. Dock 

har de i detta förråd gamla leksaker av plast och Barbiedockor som denna förskollärare anser 

som “dåliga” leksaker för barnen. Huruvida dessa leksaker tas fram och används framkom 

inte under intervjun. Leksaker relaterade till krig eller våld är exempel på leksaker som 

förskollärarna i studien anser som olämpliga i förskolan vilket även är ett av resultaten i 

Hartman & Brougéres (2004) studie. Både förskollärarna i vår studie och i Hartman & 

Brougéres (2004) studie anser att dessa leksaker uppmuntrar till “dåliga” lekar och framkallar 

våld.  
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De leksaker som anses som bra leksaker och sådana som de väljer att köpa in till förskolan 

ska vara tillämpade för hela barngruppen och vara könsneutrala. Exempel på vad för sorts 

leksak de väljer att ta in till förskolan handlar mycket om förbrukningsmaterial och ofärdigt 

material som barnen själva kan använda för att skapa något i förskolan. Leksakerna ska heller 

inte vara för “flickiga eller pojkiga” då det är sådant som inte passar i förskolan enligt många 

av förskollärarna. Olika sorters bygg eller konstruktionsmaterial är något som nämns som icke 

könskodade leksaker och som de anser är bra leksaker anpassade för hela barngruppen. Den 

gemensamma synen på varför förskollärarna väljer de leksaker de gör till förskolan handlar 

mycket om barngruppens intresse samtidigt som några förskollärare påpekar att barnens ålder 

och mognad också är en viktig del i valet. Intentionerna kring val av leksaker är således styrt 

utifrån barngruppen.  
 

Resultatet i vår studie visar att förskollärarna anser att det inte finns några feminina eller 

maskulina leksaker. De försöker medvetet att välja leksaker till förskolan som inte är “typiskt 

pojkiga eller flickiga”, men de menar även att när de får exempelvis Barbiedockor eller 

Ponnyhästar skänkta till sig har de valt att behålla dessa då det har skapat en bra lek hos 

barnen. Hartman och Brougéres (2004) studie visar att de leksaker barn saknar på förskolan är 

bland annat Barbiedockor och Action Man-figurer. Dock menar Hartman och Brougéres 

(2004) även att de leksaker barn har hemma är mer könsbundna än leksakerna på förskolan 

vilket kan bero på att förskollärare i förskolan arbetar utifrån Lpfö 98 (Skolverket, 2016) där 

det framstår att förskolan ska motverka de traditionella könsmönstren samt att förskolan 

strävar efter mer pedagogiska leksaker. Resultatet i vår studie visar att förskollärarna tycker 

att leksakerna har en stor roll i förskolans jämställdhetsarbete, men innan vi tog upp 

genusperspektivet i intervjun var det bara en av sex förskollärare som självmant anser att de 

tänker på att köpa in könsneutrala leksaker till verksamheten. Vi tolkar det som att 

genusperspektivet är något förskollärarna anser att de måste tänka på enligt styrdokumenten 

men att när de väljer leksaker hamnar genusperspektivet långt ner på prioriteringslistan och 

exempelvis barnens intresse och ålder värderas högre. Den tidigare forskning som gjorts kring 

förskolans jämställdhetsarbete menar att förskollärare vanligtvis är medvetna om att deras 

bemötande och värderingar påverkar hur barnen ser på flickor och pojkar. Dock har 

förskollärare svårigheter i att utföra detta arbete rent praktiskt och även om de är medvetna 

om strukturerna så syns det inte i verksamheten (Eidevald, 2009; Edström, 2014). Flera 

studier pekar på att barn väljer leksaker som är lämpliga utifrån sitt kön (Francis, 2010; 
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Nelson, 2005; Hartmann & Brougéres, 2004; Rheingold & Cook, 1975; Celebi Oncu & 

Unluers, 2012), vilket ger förskolan ett ansvar att styra vilka leksaker som erbjuds på 

förskolan trots att barnens intressen säger något annat. Att förskolors inköp av leksaker är 

begränsade till specifika företag och kataloger kan i detta sammanhang ses som något positivt. 

De leksaker som erbjuds för förskolan är anpassade för verksamheten och barnen i förskolan. 

Vanligtvis är leksakerna könsneutrala och riktar sig mot både pojkar och flickor. Något vi 

funderat kring är ifall förskollärarna skulle välja annorlunda om de inte var bundna vid dessa 

företag som har material anpassat för förskolans verksamhet. Eftersom förskollärarna menar 

att de utgår från barngruppens intresse vid val av leksaker, skulle de då välja att ha mer 

könskodade leksaker utifrån barnens önskemål eller skulle de fortsätta att sträva efter 

könsneutrala leksaker i förskolan.  
 

I resultatet kan vi se att förskollärarna har olika strategier för hur de arbetar med jämställdhet 

på förskolan. Oavsett om förskollärarna menar att det inte finns feminina eller maskulina 

leksaker så använder de sig av begrepp som gör att de medvetet eller omedvetet könskodar 

leksakerna. En av förskollärarna anser att de borde välja att ta bort de mer “tjejiga” färgerna 

på de leksaker som pojkarna gärna leker med eftersom förskolläraren tror att vissa pojkar då 

skulle välja bort att leka med de rosa leksakerna. Detta visar på att de stereotypt maskulina 

färgerna blir det som anses som neutralt medan det rosa och feminina blir det stereotypa vilket 

även Frödén (2012) och Bodén (2011) problematiserar. Flera av förskollärarna tar även upp 

att de väljer bort och tar avstånd från det “typiskt tjejiga och pojkiga” och tar då upp exempel 

såsom rosa, glitter och dockor. Därmed blir återigen det feminina något som förskollärarna 

vill undvika och det maskulina ses som norm och “könsneutralt”. En av förskollärarna anser 

att för att få pojkarna att leka mer med leksaker i rosa nyanser, det vill säga mer feminina 

färger, väljer de dessa färger på de leksaker som pojkarna vanligtvis leker med, vilket i det här 

fallet är lego.  
 

Ett annat sätt att arbeta med jämställdhet i förskolan som tas upp av flera förskollärare är hur 

man bemöter och samtalar med barnen. De menar att de försöker att bemöta flickor och 

pojkar på ett liknande sätt och inte visa på att det är skillnad mellan dem oavsett vilket kön de 

har. Att människors beteende och handlingar ger föreställningar kring vad som är manligt och 

kvinnligt är något som även Butler (1990) tar upp och som kan ses som en del i 

jämställdhetsarbetet. Att som förskollärare reflektera kring sitt sociala beteende och om det 

skiljer sig något åt i bemötandet av barnen.  
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6.1 Studiens betydelse för yrkesutövningen   
Genom denna studie och den tidigare forskningen som gjorts kring leksaker och jämställdhet 

har vi kunnat urskilja en förändring kring synen på leksaker även om det finns mycket kvar att 

förändra i förskolan. I analysen beskriver flera förskollärare hur det var förr i förskolan då de 

hade det mer uppdelat mellan könen och mer könskodat material. Förskollärarna menar att de 

nu förändrat sitt arbetssätt och förändrat miljön till att vara mer könsneutral. Dock framstår 

det i resultatet att flera av förskollärarna medvetet gör de stereotypa “pojkleksakerna” till det 

könsneutrala vilket kan leda till att de typiska omvårdnadslekarna som vanligtvis ses som en 

feminin lek värderas lägre än till exempel konstruktionsleken. Fisher-Thompsons (1993) 

studie visar att det köps mer könskodade leksaker till pojkar än till flickor, vilket återigen 

pekar på en föreställning att flickor i större uträckning ska leka med alla typer av leksaker, 

även de maskulint könskodade leksakerna. Även att flera av förskollärarna vill undvika 

feminina färger pekar på att det maskulina värderas högre än det feminina och att det 

maskulina ses som norm och könsneutralt. 
 

Att arbeta med jämställdhet i förskolan är något som förskollärare regelbundet gör och ibland 

sker det utan att de reflekterar kring det. Vad som är rätt eller fel kring vilka leksaker som 

skall finnas i förskolan finns det inga direkta svar kring. De förskollärare i verksamheten kan 

utgå från är vad som står i Lpfö 98 (Skolverket, 2016). Eftersom det inte finns några tydliga 

direktiv kring vilka leksaker som är lämpliga utifrån genusperspektiv samt hur förskollärare 

bör arbeta kring just leksaker så kan deras arbete endast baseras på deras egna värderingar, 

tidigare utbildning samt förskolans läroplan (Skolverket, 2016). Edström (2014) menar att 

många förskollärare är osäkra på hur jämställdhetsarbetet ska gå till i praktiken. Vårt resultat 

visar inte att förskollärarna uttryckligen tycker jämställdhetsarbetet är svårt men vi såg ändå 

flera exempel på hur några av förskollärarna kan utvecklas i sitt arbete för att motverka 

stereotypa könsroller.  
 

Genom denna studie är förhoppningen att kunna bidra till en större medvetenhet kring hur 

leksaker bidrar till arbetet kring att motverka traditionella könsmönster samt att visa på hur 

leksaker hör samman med jämställdhetsarbetet i förskolan.  
 

6.2 Metoddiskussion  
Fördelarna med denna studies metodval är att vi fått ta del av förskollärarnas egna tankar och 

intentioner kring hur de ser på leksaker och jämställdhet. De har själva fått svara på frågorna 
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och funderat kring hur de egentligen förhåller sig till de olika frågor vi tagit upp. Genom 

dessa intervjuer har även studiens forskningsfrågor gått att besvara. Att intervjuerna har skett 

med en förskollärare i taget kan ha betydelse för att de då inte känt sig pressade eller 

påverkade av att deras kollegor ska höra deras svar. Samtidigt så kan resultatet blivit 

annorlunda om vi utfört intervjuerna med två förskollärare samtidigt. Intervjuerna blev 

kortare än vi hade förväntat oss och kanske hade vi fått längre och utförligare svar om vi 

utfört intervjuerna med två förskollärare samtidigt. En kritisk tanke kring vår metod var att vi 

inte hade sammanställt några följdfrågor att ta upp utan vi tänkte att vi skulle komma på det 

utifrån de svar vi fick. Detta tror vi var en av anledningarna till att våra intervjuer blev väldigt 

korta.  
 

Genom denna studie har vi fått en insyn i hur förskollärare tänker och resonerar kring leksaker 

och jämställdhet i förskolan. Eftersom att vi endast utfört intervjuer med förskollärare och inte 

observerat deras verksamhet och barngrupp så har vi bara kunnat utgå från de svar vi fått vid 

intervjuerna. Om dessa svar stämmer överens med hur det ser ut i verksamheten kan vi därför 

inte uttalas oss om. Därför skulle observationer av förskolans verksamhet vara en del i att 

utveckla denna studie vidare. Ett annat sätt att utveckla studien på skulle kunna vara att 

intervjua fler förskollärare än de sex som redan deltagit i intervjuerna och på så sätt få ett 

bredare perspektiv på svaren. Att intervjua förskollärare som arbetar på en förskola med en 

speciell inriktning som exempelvis en Waldorfförskola kanske skulle ge ett helt annat resultat. 

 

Vi stötte även på problem i analysprocessen då vi hade svårigheter att koda och hitta olika 

teman och kategorier som var relevanta för vår studie. Eftersom vi inte har mycket tidigare 

erfarenhet med kodning och att använda analysbegrepp under analysprocessen försvårade det 

vårt arbete. Efter att vi återigen läst igenom det empiriska materialet kunde vi diskutera fram 

flera kategorier för att organisera det empiriska materialet ytterligare.  

6.3 Slutsats  
Syftet med vår studie är att ta reda på förskollärares intentioner kring val av leksaker i 

förskolan. Vidare är syftet att se vilka yrkesrelaterade val de gör kring valet av leksaker samt 

hur det förhåller sig till arbetet kring jämställdhet i förskolan. Vårt resultat visar att 

genusperspektivet behöver värderas högre när förskollärare väljer de leksaker som ska 

erbjudas på förskolan. Leksaker behöver få en större roll i förskolans jämställdhetsarbete och 

därmed anser vi att förskollärare behöver en större förståelse för hur leksaker påverkar 

barnens föreställning av manligt och kvinnligt. Förskollärare bör även få förståelse för att det 
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inte bara handlar om att välja och välja bort en viss typ av leksaker eller färger utan att det 

även handlar om hur de talar om leksakerna. Flera av förskollärarna använder sig av 

begreppet “könsneutralt” för att beskriva leksaker som både pojkar och flickor kan leka med. 

Både Frödéns (2012) resultat och vårt resultat visar dock att det oftast är de maskulina 

leksakerna och färgerna som är könsneutrala enligt förskollärarna.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

1. Hur får ni tillgång till leksaker till avdelningen/förskolan?  

Köps det in, skänks till er..  
 

2. Vad utgår ni från när ni väljer leksaker till avdelningen/förskolan?  
 

3. Vilket är vanligtvis syftet med de leksaker som ni väljer till avdelningen/förskolan?  
 

4. Får barngruppen vara delaktiga i valet av leksaker?  
 

5. Finns det några leksaker som ni medvetet väljer att INTE köpa in till 

avdelningen/förskolan? 

 

Vi är intresserade av hur flickor och pojkar använder sig av leksaker.  

Hur ser det ut hos Er?  
 

1. Leker flickorna och pojkarna med samma leksaker? 
 

2. Påverkar det vilka leksaker ni väljer till förskolan?  
 

3. (Finns det några leksaker som du anser är pojk- respektive flickleksaker?) 
 

4. (Anser du att ni har några pojk- respektive flickleksaker på förskolan?)  
 

5. (Ser ni på leksaker ur ett barnperspektiv?) 
 

Inledande fråga om jämställdhetsarbete 

 

1. Vi har pratat om leksaker och jämställdhet nu, har du tänkt på vilken roll val av 

leksaker har i förskolans jämställdhetsarbete? 

 

2. (Följdfråga 1 om personen inte uppfattar första frågan) På vilka sätt jobbar ni med 

jämställdhet på förskolan? 

 

2. (Följdfråga 2) Hur ser du på det i relation till leksaker? 
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Bilaga 2 Samtyckesbrev 
 

Missivbrev till informanter  

Vi heter Lina Larsson och Lisa Svensson och är två förskollärarstudenter från 

förskollärarprogrammet vid Örebro Universitet. Vi är nu inne på vår sjätte termin och arbetar 

med vårt examensarbete där vi utför en studie kring leksaker i förskolan. Syftet med vår 

undersökning är att ta del av förskollärares intentioner kring val av leksaker.  

Insamlingen av data kommer ske genom inspelade intervjuer och kommer enligt vår 

beräkning ta ca 30 minuter. Det insamlade datamaterial kommer endast användas till vårt 

examensarbete och efter bearbetningen av materialet kommer det förstöras. Allt material som 

vi samlar in kommer att hanteras konfidentiellt så att ingen person eller plats kan pekas ut. 

Ditt deltagande i denna undersökning är frivillig och du har rätten att när som helst avbryta 

ditt deltagande. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Örebro 

Universitet.  
 

Har ni frågor eller funderingar kan ni kontakta oss eller vår handledare:  

Lina Larsson, 070-55 790 17                   Lisa Svensson, 070-17 003 16 

Mail: lina6843@hotmail.com                  Mail: lisasvensson95@hotmail.com  
 

Handledare: 

Tobias Axelsson, 019-301269 

Mail: tobias.axelsson@oru.se  
 

Samtyckesbrev 

[   ]    JA, jag vill delta i studien.  

[   ]   NEJ, jag vill inte delta i studien. 

mailto:lina6843@hotmail.com
mailto:lisasvensson95@hotmail.com
mailto:tobias.axelsson@oru.se
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