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Abstract 

The aim of this study is to describe preschool children’s perspectives at play and toys in 

relation to gender. To examine this I chose these research-questions: How do children in the 

age of 3-5 years describe their thoughts about girls, boys and play in relation to each other. 

What expectations on gender shows in children's conversations about toys? What proves to 

gender in children's choice of toys? 

To reply to these questions and to attain my aim, I chose to implement interviews with 

children. My interviews showed that these children already have ideas about what is 

considered to be for girls and what is considered to be for boys but they do not know why it is 

this so. Based on how the children in my interviews acted and talked, it seemed like boys’ 

play should be tough and cool while girls’ toys should be cute and cuddly.  
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Sammanfattning 

Mitt syfte med denna studie är att beskriva förskolebarns perspektiv på lek och leksaker i 

relation till genus. För att undersöka detta valde jag dessa frågeställningar: Hur beskriver barn 

i åldrarna 3-5 år sina tankar om tjejer, killar och lek i relation till varandra? Vilka 

förväntningar på kön visar sig i barns samtal kring leksaker? Hur visar sig genus i barns val av 

leksaker? 

För att besvara dessa frågeställningar och uppnå mitt syfte, valde jag att genomföra intervjuer 

med barn. Mina intervjuer visade att barnen redan har uppfattningar om vad som anses vara 

för tjejer och vad som anses vara för killar men att de inte vet varför det är så. Utifrån hur 

barnen agerade och pratade i mina intervjuer, verkade det som att killars lek skall vara tuff 

och häftig medan tjejernas leksaker gärna får vara söta och gulliga.  

Nyckelord 

Genus, Kön, Förskolebarn, Lek, Pedagogik, Förskola, Könsnormer, Leksaker.  
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Inledning 

I denna studie har jag valt att undersöka hur barn ser på lek i relation till genus. Mina 

erfarenheter säger mig att barn får tidigt en uppfattning av vad genus är i praktiken. Jag tror 

att de redan i förskoleåldern har sina föreställningar om vad tjejer respektive killar förväntas 

tycka om och hur de ska se ut och bete sig. På flera av de förskolor som jag har vikarierat eller 

haft praktik på har jag sett hur genus och könsnormer kommit till uttryck i bland annat leken. 

Till exempel är det många killar som bygger pistoler av lego medan många tjejer leker med 

dockor. Det som jag vill veta mer om är hur barnen tänker om genus – vad som anses vara 

”tjejigt” och ”killigt”, för att använda barns uttryck.  

Genus har sedan länge engagerat mig och jag tycker att det är intressant hur de normer som 

finns i samhället formar oss på olika sätt. Jag anser att vi människor gör skillnad på killar och 

tjejer redan vid födseln, till exempel genom klädval, och detta är något som jag tror påverkar 

vem barnet växer upp till. Svaleryd (2002) menar att barn uppfostras till olika personligheter 

beroende på kön. Utifrån kön fostras de till bland annat olika intressen, att leka med vissa 

leksaker, bära olika kläder med speciella färger.  

Genus och jämställdhet är aktuella i debatter både i förskolan och i samhället i stort. Enligt 

Nordberg (2005) är det många förskolor som arbetar mycket med genusmedvetenhet. Utifrån 

förskollärarens uppdrag i läroplanen är det viktigt att reflektera över sitt sätt att se på genus 

och bli medveten om hur detta visar sig i arbetet i barngruppen. I förskolans uppdrag ingår 

bland annat att hålla värden som jämställdhet mellan könen levande i arbetet med barnen och 

att ”motverka traditionella könsmönster och könsroller” (Skolverket, 2010, s.5). För att kunna 

genomföra detta är det av stor vikt att försöka ta reda på hur barnen ser på könsroller och 

genus. Könsroller är för mig de roller som killar respektive tjejer tar utifrån sitt kön, de tar 
alltså en roll som någon, som de kanske egentligen inte vill vara, på grund av de förväntningar 

som ställs på dem. 

I mitt framtida yrke som pedagog ingår det i mitt uppdrag att utgå ifrån barnen och att verka 

för jämställdhet. För att förskolan skall kunna arbeta med jämställdhet och motverka de 

könsnormer som idag finns, menar jag att vi måste utgå ifrån barnens tankar om genus.  

Svaleryd (2002) menar att en av de fyra viktigaste punkterna när det gäller att arbeta 

genusmedvetet är att synliggöra barnens föreställningar för att sedan problematisera och 

utveckla dem. Detta menar hon är viktigt för att barnen skall kunna utgå från sina egna 

intressen när de skapar sin framtid. 

Min uppfattning är att det är lättare för tjejer än för killar att överskrida könsgränser och 

normer när det gäller genus. Tjejer har sedan länge kunnat använda byxor utan att få konstiga 

blickar efter sig medan killar väldigt sällan använder kjol eller klänning. Jag vill ta reda på om 

barnen upplever några könsgränser och i så fall om de har några tankar om vem som kan 

överskrida dem.  
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Syfte 

Syftet med min undersökning är att beskriva förskolebarns perspektiv på lek och leksaker i 

relation till genus.  

Frågeställningar 

 Hur beskriver barn i åldrarna 3-5 år sina tankar om tjejer, killar och lek i relation till 

varandra? 

 Vilka förväntningar på kön visar sig i barns samtal kring leksaker? 

 Hur visar sig genus i barnens val av leksaker?  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

I detta kapitel kommer jag att behandla ämnen som omgivningens förväntningar på killar och 

tjejer och hur mönster i samhället påverkar förskolan och vise versa. Jag kommer att behandla 

tidigare forskning och annan litteratur som berör genus och barn. 

Begrepp 

Genus 
Genus är det som läggs utanpå det biologiska könet (SOU, 2006:75).  

Genus är de föreställningar, tolkningar, förväntningar och handlingar som förklarar vad flickor 

och pojkar, kvinnor och män, sägs vara i kraft av sitt kön. Genus är att göra skillnad där ingen 

skillnad finns (SOU, 2006:75, s.155).  

Genus är något som skapas, alltså inte det biologiska, kroppsliga könet (Wedin, 2011) 

Könsnormer 

Normer kan sägas vara regler om vad som är normalt i ett specifikt sammanhang. Vi delar upp 

människor i kategorier, som till exempel killar och tjejer, till dessa kategorier tillskrivs vissa 

beteenden som är de ”rätta” för dem (Wedin, 2011). 

Könsmönster 
Efter hand som barnen uppfattar omgivningens förväntningar, generaliseras dessa och bildar 

mönster, killar lär sig att allt sådant som har med styrka och prestation att göra passar dem och 

tjejer lär sig att allt som har med utseende och hemmet att göra passar dem (Bjerrum Nielsen 

& Rudberg, 1991). 

Barnets första tid 

Under barns första år syns ofta skillnad på hur deras mamma och pappa interagerar med 

barnet. Mamman är försiktig och pratar lugnande med barnet medan pappan ofta leker och 

skojar med barnet (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991). Även Olofsson (2007) menar att barn 

redan som nyfödda tilltalas på olika sätt beroende på deras kön. Detta gäller både röstläge och 

vad som sägs till barnet. Ett exempel på detta är vid gråt. Resultat av en forskningsstudie visar 

på hur vuxna människor bemöter gråtande barn på olika sätt beroende på barnets kön 

(Olofsson, 2007).  

När barnen gråter får den lilla pojkbabyn höra: ”Vilken gaphals, ja det är bra, säg ifrån du bara.” 

Babyflickan får istället höra: ”Lilla gumman, blev du så ledsen? Kom ska mamma trösta dig.” 

(Olofsson, 2007, s.26). 

Sandquist (1998) menar att när bebisar börjar röra på sig och sprattla så bemöts även detta på 

olika sätt beroende på barnets kön. En sprattlande liten kille bemöts med en positiv röst och 

uppmuntran medan en liten sprattlande tjej bemöts av en röst som är lugnande för att lugna 

ner barnet (Sandquist, 1998). Henkel och Tomičić (2009) menar att när barnen sedan börjar 

krypa, gå och springa får killar ofta större utrymme än tjejer. Vuxna är ofta mer rädda att tjejer 

skall göra sig illa jämfört med killar. Detta kan ibland hindra tjejer då de kanske inte får det 

utrymmet de behöver för att pröva sig fram själva.  
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Att kön spelar så stor roll för oss människor har antagligen att göra med vårt behov av att 

strukturera och dela upp saker och ting i kategorier. En människas kön är en sådan sak som 

gör att det lätt går att dela in människor i två grupper, nämligen kvinnor och män, tjejer och 

killar. Det första som nyblivna föräldrar får veta är om barnet de fått är en kille eller tjej och 

om det är friskt. Det är alltså den första kategorisering ett barn går igenom. Denna 

kategorisering hänger sedan kvar och påverkar vem barnet växer upp till (Bjerrum Nielsen & 

Rudberg, 1991). 

Könsmönster i förskolan och samhället – en växelverkan 

I förskolan skapas könsmönster och kön formas på många olika sätt. Material, aktiviteter, 

ramar och pedagogernas förhållningssätt är faktorer som påverkar hur könsmönster skapas i 

förskolan. De normer och könsmönster som finns i samhället i stort påverkar också hur 

normer formas i förskolan. Förskolans normer speglar samhällets normer vilket leder till att 

då normer och könsmönster förändras i samhället förändras de även på förskolan. I dessa 

normer och könsmönster ingår bland annat att killar och tjejer förväntas ha olika intressen och 

behov och får därmed olika möjligheter och förutsättningar och även dessa möjligheter 

förutsättningar förändras i takt med att samhället förändras (Tallberg Broman, 2009).  

Samhället påverkar alltså de normer och könsskillnader som finns i förskolan, men det är även 

så att de normer och könskillnader som finns på förskolan påverkar barnen och deras syn på 

genus och hur de kommer att se på genus när de växer upp. Detta i sin tur leder till att 

förskolan lägger grunden för ett jämställdhetsarbete som kan förändra samhället (Tallberg 

Broman, 2009).  

Många förskollärare anser sig arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor. I en undersökning om 

jämställdhetsarbete i skola och förskola visade det sig att cirka två tredjedelar av 

förskollärarna ansåg sig arbeta med jämställdhetsfrågor och 86 procent ansåg sig ha god eller 

ganska god kompetens när det gäller jämställdhetsarbete.  Cirka två tredjedelar ansåg att 

kravet på att arbeta med jämställdhet har ökat (Gannerud, 2009).  

Förväntningar och val 

Barn lär sig snabbt vad som förväntas av dem utifrån deras kön. Barns kön spelar stor roll för 

vem de kommer att växa upp som. Beroende på barnets kön förväntas barnen leka med 

specifika leksaker och många barn följer dessa förväntningar genom att leka med de leksaker 

som anses vara för dem. Genom att analysera omgivningens blickar och kommentarer kan 

barnen lätt se vilka förväntningar som ställs på dem (Svaleryd, 2002). Bjerrum Nielsen och 

Rudberg (1991) menar att barn gärna vill accepteras av andra och få tillhöra en gemenskap 

och därmed anpassar de sig efter de förväntningar som de upplever av omgivningen. Vuxna 

och andra barn berömmer och uppmuntrar barnen till olika saker. Killar som gillar bilar 

uppmuntras till detta intresse och tjejer som är duktiga på att rida uppmuntras och beröms för 

detta. Ju äldre barnen blir desto mer anpassar sig barnen efter dessa förväntningar. 

I en undersökning om barn och leksaker i relation till genus, fick tre- och femåringar sortera 

leksaker efter kategorierna killeksaker och tjejleksaker visade det sig att 92 procent av 

treåringarna sorterade leksakerna efter stereotypa könsmönster. Bland femåringarna var det 

ännu fler som sorterade leksakerna efter stereotypa könsmönster. Detta visar på att bland 

dessa barn var de äldre barnen mer medvetna om könsnormer jämfört med de yngre. I denna 
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studie undersöktes även om barnen trodde att deras föräldrar skulle godkänna att barnen lekte 

med dessa leksaker. Även här visade undersökningen på en viss skillnad både åldersmässigt 

och beroende på kön. Dels trodde de yngre barnen att deras föräldrar var mer tillåtande till 

leksaker för det motsatta könet än vad de äldre trodde om sina föräldrar. Det visade sig också 

att tjejer trodde att deras föräldrar skulle vara mer tillåtande till killeksaker än vad killarna 

trodde att deras föräldrar skulle vara till tjejleksaker. Allra lägst var siffran på antalet killar 

som trodde att deras pappor skulle tillåta killarna att leka med tjejleksaker (Freeman, 2007).  

I studien ovan, fick barnens föräldrar besvara en enkät med frågor om hur de ställde sig till 

olika frågor om kön och genus. På denna enkät svarade 22 mammor och 3 pappor. På frågan 

om föräldrarna skulle köpa samma sorters leksaker till sin son och sin dotter svarade 46 

procent att de skulle det och 33 procent svarade att de inte skulle köpa samma sorters leksaker 

till sin dotter och son. På de allra flesta frågorna visade föräldrarnas svar dock att de tyckte sig 

vara neutrala när det gällde genusrelaterade frågor (Freeman, 2007).   

I en annan studie, om barn och leksaker i relation till genus, fick föräldrar till barn i åldern tre 

till fem år frågan vilken deras barns favoritleksak och favoritfilm var. Svaren visade på att det 

som föräldrarna trodde var barnens favoritleksak var leksaker som kan ses som 

könsstereotypa leksaker. Det fanns två undantag där favoritleksaken inte var stereotyp för 

barnets kön. Det ena undantaget var en tjej vars förälder trodde att hennes favoritleksak var en 

Spindelmannenfigur och det andra undantaget var en kille vars förälder trodde att hans 

favoritleksak var ”Little People”-figurer (Francis, 2010).  

I en undersökning om barns medvetenhet om sociala förväntningar på kön och leksaksval, 

med barn i åldern fyra till fem år, fick barnen gå in i ett rum med ett set med leksaksmat och 

en verktygslåda för barn. Utifrån vilka leksaker barnen lekte mest med och några frågor som 

barnen fick svara på kunde vissa mönster urskiljas. Både killar och tjejer verkade tycka om att 

leka med både leksaksmaten och verktygen. Barnen fick svara på frågan om de trodde att 

olika personer i deras närhet (mamma, pappa, pedagoger/barnvakt, syskon och bästa 

kompisar) skulle tycka att det var bra eller dåligt om de lekte med verktygen respektive 

leksaksmaten. De allra flesta barnen trodde att alla personerna i fråga skulle tycka att det var 

bra eller att det inte spelade någon roll om de lekte med de leksakerna som var könsstereotypa 

för deras kön. När det gällde de leksaker som var könsstereotypa för det motsatta könet var 

svaren mer spridda, men de svarssiffror som skiljde sig mest från de andra var vad killarna 

trodde att deras pappa skulle tycka om killarna lekte med leksaksmaten. Där trodde många av 

killarna att deras pappa skulle tycka att det var dåligt eller att det inte skulle spela någon roll. 

De killar som trodde att deras pappor skulle tycka att det var dåligt om de lekte med 

leksaksmat lekte mindre med maten och mer med verktygen om de innan hade fått 

information om vilka leksaker som var ”killeksaker” och ”tjejleksaker”. Det var dock bara en 

av dessa killar som hade uttryckt att han inte gillade att leka med leksaksmaten (Raag & 

Rackliff, 1998).  

I samma undersökning som ovan, fick barnens föräldrar svara på några frågor om leksakerna 

som deras barn fått leka med. Något fler än hälften av föräldrarna tyckte att verktygslådan var 

för både killar och tjejer och resten av föräldrarna tyckte att den var för killar. De flesta 

föräldrarna tyckte att leksaksmaten var för både killar och tjejer och resten av föräldrarna 

tyckte att den var för tjejer. Ingen av föräldrarna tyckte att verktygen var för tjejer eller att 

leksaksmaten var för killar. Föräldrarna fick även besvara frågan om de trodde att barn i 
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allmänhet skulle gilla leksakerna. Alla föräldrar trodde att barn skulle gilla leksaksmaten och 

alla föräldrar utom en trodde att barn skulle gilla verktygen. De fick även frågan hur de trodde 

att företagen som sålde leksakerna skulle marknadsföra dem, om de skulle rikta sig till killar 

eller tjejer. Här trodde de flesta föräldrarna att verktygen var riktade till killar medan 

leksaksmaten var riktad till tjejer (Raag & Rackliff, 1998).  

En leksakskatalog är ett utmärkt exempel på att killar och tjejer förväntas leka med olika 

leksaker. På en sida med bollar är killar överrepresenterade och på en sida med vattenpistoler 

finns inga tjejer alls (Henkel & Tomičić, 2009). För att ytterligare förtydliga har sidorna olika 

bakgrundsfärger, på sidor med leksaker för killar är bakgrundsfärgen blå eller mörka medan 

tjejsidorna är rosa eller ljusa. Detta innebär alltså att leksakerna finns på olika sidor beroende 

på vilket kön de är ämnade för. Även leksakerna har ofta färg efter vilket kön de är ämnade 

för (Henkel & Tomičić, 2009; Hellman, 2008a). Bakgrundsfärgen är det dock mest de yngre 

barnen som bryr sig om då de äldre barnen är mer medvetna om könsmönstren (Hellman, 

2008a). 

Färger är ofta mycket viktigt för barn. De vet så väl vilka färger som är för killar, vilka som är 

för tjejer och vilka som är förhållandevis könsneutrala. Blå är en typisk killfärg och rosa är en 

typisk tjejfärg (Henkel & Tomičić, 2009). Redan när barnet skall döpas spelar färgen en stor 

roll för många. Vid köp av doppresent tillfrågas ofta köparen om det skall vara blått eller rosa 

paketsnöre (Svaleryd, 2002). 

Barn om genus och lek 

Barn lär sig fort hur killar och tjejer skall vara och vad de skall tycka om. Det kan till exempel 

handla om färger, kläder och val av leksaker. I en studie, om femåringars konstruerande och 

förhållningssätt till normer om femininitet och maskulinitet, fick barnen på en avdelning 

beskriva killar och hur de skulle vara. Resultatet visade på att barn hade tydliga bilder av hur 

en kille skulle vara och dessa bilder följde för det mesta könsnormerna. Barnen tyckte att 

killar skulle vara snabba, starka och inte leka med tjejleksaker. En kille i studien beskriver att 

en kille inte skall leka med dockor då det är tjejleksaker och om någon såg en kille leka med 

dockor skulle andra barn och vuxna skratta. Ett annat av barnen beskriver att killar skall leka 

med andra killar fast de kan få leka med tjejer men bara om det är fräcka lekar. Han beskriver 

även hur han ibland leker med två tjejer och att de då leker Sailor Moon och att han då får 

vara monstret som de tuffa tjejerna skall besegra. Han beskriver även att om en kille leker 

med tjejsaker så skulle killen bli svagare. En annan kille i studien beskriver att även han 

ibland leker med tjejer men att det beror på vad det är för lek och vad den innehåller för 

leksaker. En tjej i studien beskriver att hon gillar fotboll men i förskolegruppen brukar hon 

inte spela fotboll då det bara är killarna som gör det. Men om en tjej skulle fråga om hon fick 

vara med så var killarna tvungna att säga ja, för alla måste få vara med beskriver hon 

(Hellman, 2005). 

Ålder har en stor betydelse för barn, de vill gärna vara stora visar en studie om kön och 

normalitetsskapande på två förskolor. Med ökad ålder stiger statusen. Bland killar handlar det 

ofta om att de vill bli stora och starka. I undersökningen genomfördes bland annat 

observationer av barn, och i en av dem beskrivs en händelse där två killar möts inne i 

tvättrummet iförda varsin utklädningsdräkt. Den yngre killen har en Darth Vader-dräkt och 

den äldre killen har på sig en Superman-dräkt. Den yngre killen blir avundsjuk på musklerna 
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på Superman-dräkten och vill pröva den vilket han får till sist. Han tar på sig den utanpå den 

andra dräkten vilket resulterar i att Superman-dräkten fylls ut av dräkten han har undertill. 

Han blir väldigt glad och säger till den äldre killen: ”Kolla, Gustav. Den Passar! Nu blev jag 

jättestor och stark som två gubbar! […] Nu är jag stor kille!” (Hellman, 2008b, s.59). Här 

syns det tydligt att ålder spelar stor roll. Med ökad ålder förstärks även könsgränserna, de 

större barnen förväntas ha större koll på könsgränserna och leka mer med könskodade 

leksaker. 

I barnens lek syns det tydligt vilka egenskaper som tillskrivs killar respektive tjejer. I studien 

ovan genomfördes även intervjuer med barn i förskolan, i en av dem beskriver en kille att en 

tjej inte kan vara med och leka Batman då hon inte rör sig på rätt sätt, Batman skall röra sig 

snabbt runt i rummet. Han tror att det kan ha att göra med att hon har en så trång kjol som gör 

att hon inte kan springa tillräckligt fort och hoppa långt och detta har hon själv påpekat för 

honom. Dessa könsspecifika egenskaper varierar dock beroende på tillfälle och aktivitet, 

vilket tyder på att det kanske inte är könet som spelar roll utan egenskaper och lekar. 

Batmanleken upplevdes av barnen som spännande och de använde ofta häftiga, kraftfulla 

rörelser och mörka grova röster. Batmanleken krävde stort utrymme då leken gick ut på att 

springa fort och kraftfulla rörelser. Barnen spände och jämförde sina muskler. Killen som 

nämndes ovan menade att tjejer inte kunde vara Batman då de rörde sig fel, killar däremot, de 

kunde röra sig som Batman (Hellman, 2008a). 

Aktiviteter och leksaker 

I Fagrells (2000) undersökning, om hur killar och tjejer uppfattar kvinnligt och manligt, fick 

barnen titta på bilder på olika idrotter. Sedan fick de välja tre av dessa som de helst skulle 

vilja pröva på, lära sig eller bli bättre på och även peka ut idrotter som de trodde att tjejer 

respektive killar skulle vilja göra och inte göra. De allra flesta valde idrotter som var typiska 

för deras kön och de valde även könstypiska aktiviteter när de fick frågan vad de trodde att 

andra barn skulle vilja pröva. En pojke valde tyngdlyftning som positivt för killar och negativt 

för tjejer, som positivt för tjejer valde han skidor och som negativt för killar valde han balett. 

Han tyckte att det var bra för killar med tyngdlyftning för att det gör dem starka ”Så man kan 

rädda sig själv”(Fagrell, 2000, s.142). Tjejerna är inte bra på tyngdlyftning men de skulle 

kanske kunna bli bra på det om de tränade men för killarna är det lätt från början. Balett 

däremot är ingen bra idrott för killar för det ser knäppt ut om killar går på tå så som tjejerna 

ska göra. Detta visar på att dessa barn vet vad som passar för tjejer respektive killar. 

Barbie är en leksak som är tänkt för tjejer medan Batman är gjord för killar menar Henkel och 

Tomičić (2009). Dessa dockor för med sig vissa förväntningar på hur barnen skall vara och 

leka. En Barbiedocka är ofta smal, lång och har stora ögon, Batmandockan däremot är stadig 

och muskulös, de är alltså gjorda för olika sorters lek. Barbiedockan är gjord för lekar där 

barnen skall klä henne och leka lugnare lekar medan Batmandockan är gjord för en mer aktiv 

lek där Batman kan springa och slåss. Genom dessa lekar tränar barnen på olika saker och 

olika roller och detta bidrar till ytterligare skillnader mellan könen. Killarna som leker med 

Batman får träna på att vara orädda och slåss medan tjejerna som leker med Barbie får ägna 

sig åt mode och samspel. Killars leksaker bjuder ofta in till fantasi och kreativitet medan 

tjejers leksaker ofta är kopplade till verklighet och därmed får barnen olika träning. Tjejer lär 

sig hur hushållsarbete och verkligheten fungerar medan killar får träna sin fantasi och tuffhet. 
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Vad barnen förväntas leka för lekar kan även synas på kläderna. Kläder för killar är vida, har 

en rymlig passform och ofta mörka färger medan tjejers kläder har en mindre passform och 

ljusare färger. Anledningen till detta är antagligen att killar förväntas leka mer livliga lekar 

och kunna vara oförsiktiga utan att det skall göra något medan tjejer skall leka stillsamma 

lekar och vara ordentliga och därför kan deras kläder vara gjorda av ett tunnare material 

(Henkel & Tomičić, 2009; Hellman, 2008a). 

Nordberg (2005) samt Henkel och Tomičić (2009) menar att även rummets utformning och 

hur leksaker och material placeras har stor betydelse för barnens lek och leksaksval. Henkel 

och Tomičić (2009) menar att beroende på var barnen leker formas leken på olika sätt. Platsen 

påverkar hur barnen tränar sin kreativitet och konflikthantering. Om alla leksaker blandas får 

barnen mer variation i sina lekar och de får mer träning av fantasi och kreativitet. Ett rum med 

stor variation ger också variation i leken. Verksamhetens miljö bör utformas på ett sätt som 

utmanar barnen i deras lek. Om leksakerna blandas kommer barnen antagligen att leka mer 

könsöverskridande lekar. Det är viktigt att rummen på förskolan utformas på ett sätt att det 

inbjuder till många olika lekar och till kreativitet och fantasi. Till exempel står det i 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 att: 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för 

barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus (Skolverket, 

2010, s.7).  

Egenskaper och olika roller 

Ofta är det inte könet i sig som spelar stor roll även om barnen uttrycker det så eller att det 

låter så. Ofta är det egenskaper som spelar roll. Då killar och tjejer tillskrivs olika egenskaper 

dras ofta alla över en kam och därmed kanske barnen beskriver det som att det bara är ett av 

könen som får vara med i en speciell lek (Hellman, 2008a). Johansson (2008) beskriver hur 

några tjejer i hennes studie leker i dockrummet när några killar kommer och vill vara med, 

tjejerna säger då att bara tjejer får vara med. Sedan ändrar de på reglerna, en specifik kille får 

vara med, men bara en kille säger de. Anledningen till att han får vara med är för att han är 

snäll uttrycker de till varandra men till de andra killarna så säger de att bara en kille får vara 

med. Då är det inte fråga om egenskaper de uttrycker utan det är ett antal. Det är lätt att säga 

att inga killar får vara med istället för att säga vilka som inte får vara med av olika 

anledningar. 

Barnen kan även anpassa sig efter olika lekar, vid ett tillfälle kan de ha vissa egenskaper som 

sedan förändras för att de skall få vara med i en annan lek. Vid olika aktiviteter är det olika 

egenskaper som är viktiga. Det kan även variera mellan olika roller som tas i leken. För att 

visa vilken roll barnen har i leken använder de sig av olika röster, kroppspråk och liknande. 

En manlig roll har ofta en mörk röst och ett kraftfullt kroppspråk medan en kvinnlig roll har 

en ljus röst och ett lätt kroppspråk med försiktiga rörelser (Hellman, 2008a). 

Hellman (2008a) beskriver hur barnen som ofta lekte Batman ibland lekte en kombinerad lek 

av Batman och familjelek. För oss vuxna kan dessa lekar tillsammans tolkas som komplext då 

de olika könsnormerna i dessa lekar motstrider varandra så som den omhändertagande 

Batmanpappan som en liten stund senare sprang superfort och var jättestark. Men för barnen 

behöver inte detta vara något motsägelsefullt, i barnens lek kan detta vara mycket rimligt.  
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Överskridande av könsgränser 

Svaleryd (2002) menar att ju tidigare barnen börjar anamma könsstereotypa lekar och 

grupperingar desto mer påverkar det deras framtid. Barnens tidiga grupperingar och 

uteslutande av en del lekar och leksaker leder till att deras förutsättningar förändras. Ju 

öppnare barnen är i leken desto fler erfarenheter får de. 

Kärrbys och Duveen och Lloyds undersökningar (refererad till i Svaleryd, 2002) visar att 

förskolebarn i den fria leken ofta väljer att leka med kompisar av samma kön och i speciella 

rum med särskilda leksaker beroende på vilket kön de har. Nordbergs undersökning (2005) 

visar dock på att även om barn är medvetna om vilka lekar som de förväntas leka och vilka 

kompisar de förväntas leka med, leker de ändå ofta tillsammans i blandade grupper och med 

varierande leksaker. Dock nämnde killarna i Nordbergs (2005) studie inte att de lekt några 

tjejlekar eller att de lekt med tjejleksaker när de skulle beskriva sina aktiviteter. Tjejerna 

däremot berättade hur de hade lekt killekar och lekt med killeksaker. Detta verkade bero på att 

det som är för killar överordnas det som är för tjejer.  

Nordberg (2005) beskriver att barn vid tidig ålder upptäcker att vissa lekar och leksaker är 

ämnade för ett specifikt kön och när de gör det slutar de ofta att leka de lekar och med de 

leksaker som är ämnade för det motsatta könet. Dock hittar de vägar för att komma runt dessa 

könsnormer. Ett exempel är en kille som byter ut dockorna i ett dockskåp mot Starwarsfigurer. 

På så vis kunde han och hans kompis leka med dockskåpet trots att det var för tjejer.  

I en undersökning av Fagrell (2000) fick 30 barn i åldrarna sju till åtta en berättelse läst för 

sig. Berättelsen handlade om en familj som bestod av mamma, pappa, en son och två döttrar. 

Den innehöll vardagliga sysslor och sträckte sig över en dag. Det var bara det att det inte stod 

i berättelsen vem som skulle genomföra vilka sysslor så det fick barnen i undersökningen 

fylla i under berättelsens förlopp. Resultatet av denna undersökning visade att barnen hade 

vissa gränser för vad som anses kvinnligt respektive manligt. Det visade sig också att tjejerna 

var mer villiga att överskrida de traditionella könsgränserna. Detta är inte konstigt då manliga 

sysslor har högre status än de kvinnliga.  

Nordberg (2005) och Fagrell (2000) menar alltså att det är lättare för tjejer än för killar att 

överskrida könsgränserna. Detta beror antagligen på att det som anses vara för tjejer är 

underordnat det som är för killar. Nordberg (2005) beskriver att då tjejer överskrider 

könsgränserna ses detta oftast som positivt medan då killar överskrider könsgränserna väcks 

ofta en oro hos den närmaste omgivningen så som föräldrar och pedagoger. Dels för att de kan 

vara rädda för att barnet skall bli retat men också en oro för att deras son skall komma att bli 

kär i killar. 

Huruvida barnen överskrider könsgränserna eller inte beror ofta på hur trygga de är i 

barngruppen och omgivningen. Därför är det oerhört viktigt att pedagogerna ser till att det 

finns en trygghet barnen emellan och skapar en trygg miljö där alla barn inkluderas. De barn 

som överskrider könsgränserna skall, av pedagogerna, stärkas och ges status i den position de 

tar. På så vis kan de känna sig trygga i den rollen och de andra barnen ser att även de kan 

pröva på andra roller och positioner (Hellman, 2005). 
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Genusarbete 

Könsnormer och genus finns överallt i samhället. Även om både föräldrar och pedagoger 

arbetar aktivt för att motverka dessa könsnormer påverkas barnen på många andra sätt som till 

exempel genom reklam och medier (Svaleryd, 2002; 2005). Nordberg (2005) och Hellman 

(2005) är av samma uppfattning. De menar att könsnormer och de förväntningar som kommer 

med dem är så djupt rotade i våra ord och handlingar att det inte är så lätt att bara frångå dem. 

Svaleryd (2002;2005) menar att med all den reklam som finns idag är det svårt att undvika 

den. Reklam riktad mot barn är ofta könsstereotyp och riktar sig ofta till ett visst kön genom 

till exempel färg eller speciella uttryck som tuff eller mysig.  

Fagrell (2000), Hellman (2005) och Nordberg (2005) menar att många av de könsnormer som 

finns idag sitter djupt inrotade i språket. Hellman (2005) menar att språket är något vi kanske 

inte alltid tänker på utan det bara används utan att analyseras. På så sätt lever könsnormer 

vidare i vårt språk. Detta kan vara en av de anledningar som gör att könsnormerna lever kvar 

trots att många arbetar med jämställdhet och att motverka könsnormer.  

Det handlar inte om några enkla och entydiga ”könsroller” och ”manuskript” som vi enbart genom att 

medvetandegöra kan kliva ur, ta avstånd ifrån och skriva om (Nordberg, 2005, s.138).  

Ofta när en förskola skall arbeta med genus görs detta genom att i kill- och tjejgrupper arbeta 

med de brister som antas finnas i vardera gruppen, så som att tjejer skall träna på att ta plats 

och killar skall träna på att sitta stilla och vara lugna. Detta kanske inte är det bästa sättet att 

arbeta på (Nordberg, 2005). Nordberg (2005) och Hellman (2005) menar att det är mycket 

viktigt i ett genusarbete i förskolan att grunda arbetet på en analys av vilka könshierarkier och 

förståelser av kön som finns i barngruppen. Detta för att kunna utgå ifrån barnens 

föreställningar och förståelser och hur dessa praktiseras i gruppen. Nordberg (2005) menar att 

det är viktigt att tillsammans med barnen peka på hur många olikheter och variationer som 

finns inom könsgränserna och hur detta ofta motsäger könsstereotyperna. De 

maktförhållanden som finns i gruppen bör synliggöras för att kunna arbeta med dem. I ett 

genuspedagogiskt arbete är det viktigt att visa på de olikheter som finns i barngruppen och 

använda sig av dem. För att barnen skall våga ta nya roller och överskrida de nuvarande 

könsgränserna bör pedagogerna tillsammans med barnen hitta nya sätt att vara kille och tjej 

på. I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 står det att: 

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka 

barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (Skolverket, 2010, s.9).  

Detta skulle kunna få barnen att tänka om och hitta nya sätt att vara på och hitta det sätt att 

vara på som passar dem bäst (Nordberg, 2005). Hellman (2008a) menar att det även är viktigt 

att ta tillvara på de överskridanden som görs av könsgränserna och att även detta kan hjälpa 

till att öka överskridandena. 

Genusarbete handlar inte om att ta ifrån utan att tillföra. Killar som gillar att leka fartfyllda 

lekar och tjejer som gillar att leka med dockor skall få fortsätta att göra det. Det som 

genusarbete handlar om är att visa barnen på fler möjligheter så att de kan få variation i leken 

och att alla barn skall kunna leka vad de vill oavsett kön eller för den delen andra kriterier. 

Det handlar om att vuxna skall gå in i leken och visa på nya möjligheter. Ett genusarbete skall 

leda till att barnen väljer lekar, material och lekkamrater på ett mindre könsorienterat sätt 

(Olofsson, 2007).  
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Metodologisk ansats och val av metod 

I detta kapitel kommer jag att beskriva hur jag har gått till väga, vilken metod jag använt mig 

av och vilka etiska överväganden jag gjort under arbetets gång. Jag kommer även att behandla 

arbetets giltighet och tillförlitlighet. 

Metodval 

Syftet med min studie är att beskriva förskolebarns perspektiv på lek och leksaker i relation 

till genus. För att uppnå detta syfte menar jag att intervjuer med barn är den bästa metoden. 

Patel och Davidsson (2003) samt Trost (1997) menar att en kvalitativ intervju är en bra metod 

för att undersöka någons uppfattning och jag ville ha barnens perspektiv på lek i relation till 

genus och därför valde jag intervjuer som metod. För att barnen skulle känna sig trygga och 

för att de skulle ha lätt för att prata valde jag att göra gruppintervjuer. Jag intervjuade 

sammanlagt nio barn i tre grupper med tre barn i varje grupp. Løkken och Søbstad (1995) 

samt Trost (1997) menar att vid barnintervjuer blir hjälpmedel extra viktiga för att få barnen 

intresserade och för att de inte skall tröttna för fort. Jag hade först tänkt att barnen skulle få 

måla teckningar för att intervjuerna inte skulle bli stela. Men sedan föreslog en studiekamrat 

att jag kunde använda mig av en leksakskatalog. Detta passade mycket bra då det snart var jul 

och barnen kunde på ett spontant sätt prata om olika leksaker och vad de önskade sig. På så 

sätt kunde jag leda in samtalet på olika lekar och vad de brukade leka för lekar och vilka 

kompisar de brukade leka med. Katalogen kunde även fungera som ett verktyg för att få 

barnen ännu tryggare i situationen. Den var även en hjälp att kunna leda in samtalet på leken 

igen om barnen skulle leda samtalet utanför ämnet, eller om jag själv skulle tappa tråden. 

En kvalitativ intervju är en intervju där det finns ett intresse för svarspersonens personliga 

uppfattning. Intervjuaren ställer frågor på ett sätt som gör det möjligt för svarspersonen att 

svara med sina egna ord vilket innebär att intervjun har en låg grad av strukturering. Graden 

av strukturering beror på hur öppna frågorna är. Vid frågor där det inte finns några fasta 

svarsalternativ, där svarspersonen får möjlighet att formulera sina egna svar, är graden av 

strukturering låg och vid frågor med få och fasta svarsalternativ är graden av strukturering 

hög (Patel & Davidson, 2003; Trost, 1997). 

En intervju kan också ha olika grad av standardisering. Intervjuer som ser likadana ut där 

frågorna ställs i en förbestämd ordning har hög grad av standardisering och intervjuer som 

formas olika beroende på svarspersonen och situationen har låg grad av standardisering (Patel 

& Davidson, 2003 och Trost, 1997). 

Mina intervjuer hade låg grad av både strukturering och standardisering då jag inte hade några 

fasta frågor och därmed heller ingen fast ordningsföljd på frågorna. Jag utgick från en 

intervjuguide med några hållpunkter som jag ville skulle beröras under varje intervju (se 

bilaga 2). En intervjuguide, menar Patel och Davidson (2003) och Trost (1997), är en lista 
med ämnen som intervjuaren har som utgångspunkter för intervjun.  

För att samla in information under intervjuer kan man anteckna, ta upp ljudinspelningar eller 

filma (Løkken & Søbstad, 1995; Patel & Davidson, 2003; Trost, 1997). Under mina 

observationer valde jag att använda mig av ljudinspelning på min telefon. Jag förde även små 
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anteckningar för att få med det som inte kom med på ljudinspelningarna så som ansiktsuttryck 

och vad barnen pekade på i katalogerna. Anledningen till att jag valde att använda mig av 

ljudinspelning var för att kunna föra ett samtal med barnen och visa mitt intresse för vad de 

hade att säga. Dessutom hade jag inte hunnit skriva ner allt som barnen sa under dessa 

intervjuer och därmed hade mitt material blivit väldigt tunt jämfört med hur det blev med 

ljudinspelning. 

Urval 

Min studie gjordes på en förskola i en liten kommun i västra Sverige. Jag valde barn, som jag 

inte kände sedan tidigare för att jag inte skulle ha några förutfattade meningar om dem och 

deras uppfattningar om genus. Barnen jag intervjuade var i åldrarna tre till fem år. Jag 

skickade ut ett missivbrev (se bilaga 1) till 14 barns målsmän. De som fick ett brev var de som 

hade barn i åldrarna fyra till fem år och målsmän till de treåringarna som pedagogerna på 

avdelningen ansåg var lämpliga då de barnen hade lätt för att prata och inte var blyga. Av de 

14 brev som jag skickade ut så fick jag tio brev tillbaka där samtliga av dessa gav sitt 

medgivande till att jag fick intervjua deras barn. Av dessa tio barn intervjuade jag nio då ett av 

barnen var borta de dagar då jag genomförde intervjuerna. Den enda medvetna begränsning 

som jag gjort är alltså utifrån ålder och hur talförda barnen är. Detta urval gjorde jag alltså 

med hjälp av pedagogerna som känner barnen väl. 

Genomförande 

Då jag bestämt mig för ett ämne så började jag med att ta kontakt med en förskola och 

förskolechefen där för att fråga om jag fick genomföra mina intervjuer på den aktuella 

förskolan. Både pedagoger och förskolechefen tyckte att mitt ämne var intressant och jag fick 

gärna göra min undersökning på deras förskola.  

Nästa steg var att skriva ett missivbrev (se bilaga1) till målsmän för de aktuella barnen. I 

missivbrevet skrev jag bland annat vem jag var och vad studien skulle handla om. Jag skrev 

missivbrevet i samråd med min handledare för att vara säker på att jag fått med allt det 

väsentliga.  

När brevet var färdigt och kontrollerat så bokade jag tid med förskolan för att komma och 

dela ut dessa missivbrev. Jag var på förskolan en eftermiddag för att lära känna barnen så pass 

att jag inte skulle vara en helt främmande människa som skulle intervjua dem. Under denna 

eftermiddag passade jag även på att dela ut missivbrev till de målsmän som kom och hämtade 

sina barn under den eftermiddagen, detta för att även målsmän skulle få ett ansikte på mig. 

Jag tror att detta gjorde att målsmännen kände sig tryggare med att låta mig intervjua deras 

barn. Till de målsmän som inte kom den eftermiddagen jag var på plats bad jag pedagogerna 

att överlämna ett brev och förklara lite kort vad det var. 

När jag läst in mig på litteraturen jag skulle använda mig av så skrev jag en intervjuguide (se 

bilaga 2) som jag sedan skickade till min handledare för att få respons på den. När den sedan 

var klar så bokade jag tid med förskolan för mina intervjuer. Då fick jag även hjälp, av en 

pedagog på avdelningen, med att sätta ihop grupper för intervjuerna. Jag bad henne att sätta 

ihop preliminära grupper som hon trodde skulle passa så att det skulle bli så naturligt som 

möjligt för barnen. Jag har alltså inte satt ihop grupperna själv och de är inte ihopsatta utifrån 

några andra kriterier än att barnen skulle känna sig trygga med varandra. 
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När jag kom till förskolan för att göra mina två första intervjuer hade barnen nyss ätit lunch 

och skulle precis börja med läsvilan. Jag fick ta med mig en grupp och vi fick sätta oss i det 

rum där de brukar äta. Där var vi ostörda bortsett från att en pedagog gick igenom rummet 

någon enstaka gång och att matbespisningspersonalen städade i andra änden av rummet som 

var ganska stort. Jag upplevde dock inte att detta störde barnen under någon av intervjuerna, 

de var så uppe i att titta i katalogen att de inte märkte av att någon gick igenom rummet. Detta 

var det rum som var mest avskilt vid tillfällena för intervjuerna, där gjorde jag därför alla 

intervjuer. 

Jag började varje intervju med att förklara vad vi skulle göra och att jag var intresserad av vad 

de brukade leka och frågade barnen om de ville medverka. Därefter förklarade jag att jag 

skulle spela in samtalet på min telefon för att jag skulle kunna komma ihåg vad de sagt och att 

det bara var jag som skulle lyssna på inspelningarna och sedan frågade jag alla om det gick 

bra. När jag uppfattade det som att alla var införstådda med vad som skulle ske så började jag 

intervjun. Under alla intervjuer försökte jag skapa en dialog barnen emellan och mellan 

barnen och mig och jag förde småanteckningar för att minnas vad barnen pekat på och 

ansiktsuttryck. Jag avslutade alla intervjuer med att tacka barnen för att de medverkat och sa 

att det var väldigt snällt av dem att jag fått prata med dem. 

Intervju ett 

Grupp ett bestod av tre killar som var tre, fyra respektive fem år. Den första intervjun började 

med att alla tre fick varsin leksakskatalog att titta i. Barnen började fort att visa mig vad de 

ville ha i julklapp och vilka leksaker de tyckte om att leka med. Samtidigt som barnen kollade 

i katalogerna passade jag på att ställa passande frågor utifrån min intervjuguide. Då jag 

märkte att det var svårt att få svar på en del frågor bad jag om att få tillbaka katalogerna en 

stund så att barnen kunde koncentrera sig på frågorna. Då gick det lättare och efter en stund 

när jag märkte att barnen var på väg att tappa intresset så fick de återigen titta i katalogerna 

samtidigt som jag ställde fler frågor. Ett av barnen var väldigt intresserad av min telefon och 

frågade flera gånger om han fick låna den för att spela. Jag svarade då att han kunde få spela 

på den efter intervjun. Två av barnen pratade mest så jag försökte att ställa frågor till alla tre 

och framförallt försökte jag att få det tredje barnet med i samtalet. När jag ansåg att mina 

frågeställningar berörts och det verkade som att barnen började tröttna så avbröt jag intervjun. 

Intervjun tog cirka 20 minuter.  

Intervju två 

Grupp två bestod av två tjejer, båda på fem år och en kille på tre år. Den andra intervjun 

gjorde jag direkt efter den första och då var de andra barnen på väg ut. Jag började med att 

fråga barnen om vi skulle titta i en katalog tillsammans då jag ville se om detta kanske kunde 

fungera bättre. Jag trodde att det skulle bli lättare att ställa frågor om alla barn var på samma 

sida och jag trodde även att det skulle bildas ett samtal barnen emellan om de tittade 

tillsammans. Barnen svarade ja så jag tog fram en katalog som vi kunde titta i tillsammans. 

Även i denna intervju började barnen direkt peka på leksaker de ville önska sig i julklapp. Jag 

ställde frågor när det passade in i samtalet som bildades när de tittade i katalogen och även när 

de tittat klart i katalogen. I denna intervju var det ett av barnen som snabbt tog kommandot 

och bläddrade i katalogen. Detta barn pratade även mycket mer än de andra barnen större 
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delen av intervjun. När jag märkte att barnen blev rastlösa och ville ut så avslutade jag 

intervjun. Intervjun tog cirka 25 minuter. 

Intervju tre 

Grupp tre bestod av två tjejer, på fyra respektive fem år och en kille på fem år. Två av barnen 

jag fått medgivande att intervjua var inte på förskolan den veckan då jag genomförde de första 

två intervjuerna. Därför valde jag att vänta till veckan därpå för att få med i alla fall tre barn 

även på denna intervju. Intervjun genomfördes även denna efter lunch då de andra barnen 

skulle på läsvila. Då det fungerat bättre när vi tittat i samma katalog frågade jag barnen om vi 

skulle titta tillsammans i en katalog och de svarade ja. I denna intervju var det två av barnen 

som ledde samtalet framåt medan det tredje barnet mest satt och tittade i katalogen och 

nickade eller skakade på huvudet om jag ställde frågor. Även i denna intervju ställde jag 

frågor utifrån samtalets gång och vad barnen pratade om. När vi tittat klart i katalogen och 

pratat lite efter så började barnen att röra på sig och ville visa mig olika konster de kunde göra 

och då avbröt jag intervjun. Intervjun tog cirka 20 minuter. 

Bearbetning 

Vid alla intervjuer gjorde jag transkriberingen direkt när jag kom hem för att komma ihåg så 

mycket som möjligt vilket Patel och Davidson (2003) menar är väldigt viktigt för att 

materialet skall bli pålitligt. De menar även att det inte finns någon mall för hur en kvalitativ 

undersökning skall bearbetas då de kan se så olika ut. Jag lyssnade på en intervju i taget 

samtidigt som jag skrev ner den på datorn. Jag valde att hoppa över vissa delar eller att skriva 

dem i korthet då jag ansåg att de inte hade någon relevans i relation till mitt syfte och mina 

frågeställningar. Vid flera tillfällen sa barnen bara vad de önskade sig och då skrev jag bara 

anteckningar om vad de pekat på men jag skrev inte ut det som sas ordagrant under dessa 

stunder. Bortsett från de delar jag hoppade över så skrev jag allt ordagrant för att senare kunna 

gå tillbaka och analysera mina resultat och kunna hämta citat.  

När transkriberingen var klar så förde jag över ljudfilerna till ett USB-minne som jag gömde 

för att bara jag skulle ha tillgång till materialet. Dessa ljudfiler kommer att förstöras så fort 

mitt arbete är godkänt. För att barnen skall vara anonyma så använde jag mig av fiktiva namn. 

Den namnlista jag gjorde för att komma ihåg vilka namn jag gett barnen, lade jag på samma 

USB-minne som jag lade ljudfilerna på. 

Därefter var det dags att lyfta ut mina resultat. Jag började med en intervju och läste noga 

igenom den samtidigt som jag antecknade vad jag kunde se för teman i mina data. Därefter 

tog jag ett tema i taget och lyfte fram de resultat jag kunde se i varje intervju som kunde 

kopplas till detta tema. Därefter läste jag igenom min forsknings- och litteraturgenomgång för 

att se vilken litteratur och forskning jag kunde koppla till vilka teman i mitt resultat. Detta 

sammanställde jag sedan i min genomgång av resultat och analys. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att studien undersöker det som till exempel intervjuaren har för avsikt att 

undersöka. Reliabilitet innebär att undersökningen sker på ett tillförlitligt sätt. Kort kan det 

beskrivas som att validitet betyder trovärdighet eller giltighet och reliabilitet betyder 

tillförlitlighet (Patel & Davidson, 2003; Trost, 1997). 
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Det är svårt att mäta reliabiliteten i en kvalitativ studie då den handlar om att komma åt 

någons tankar, åsikter och förståelse vilket är föränderligt med tiden. Reliabilitet handlar om 

hur tillförlitlig en studie är och huruvida resultatet skulle se likadant ut om någon annan 

gjorde samma studie vid ett annat tillfälle. Detta skulle antagligen inte ske vid en kvalitativ 

studie då förutsättningarna spelar stor roll för resultatet i en sådan studie (Trost, 1997). Detta, 

menar Patel och Davidson (2003), betyder inte att en kvalitativ studie inte är tillförlitlig, men 

tillförlitligheten får argumenteras på ett annat sätt. Då jag i min studie inte hade några fasta 

frågor som ställdes i en speciell ordning skulle ingen annan kunna göra exakt samma studie. 

Mina intervjuer skiljer sig även från varandra då jag ställde olika frågor beroende på hur 

samtalen gick under intervjuerna. Något som höjer reliabiliteten i min studie är att jag inte 

kände barnen särskilt väl då jag bara varit på förskolan några timmar en eftermiddag flera 

dagar före intervjuerna ägde rum, vilket innebär att det inte spelade någon roll att det var just 

jag som gjorde intervjuerna.  

Patel och Davidson (2003) menar att reliabiliteten kan höjas genom att fånga intervjun, på ett 

sätt som gör resultatet tillförlitligt, till exempel genom att använda sig av ljudinspelning vilket 

jag gjorde i min studie. För att tillförlitligheten skulle bli så hög som möjligt förde jag 

dessutom anteckningar under intervjuerna där jag skrev ner bland annat ansiktsuttryck och 

reaktioner hos barnen. Direkt när jag kom hem från intervjuerna så satte jag mig och gjorde 

transkriberingen för att jag skulle komma ihåg så mycket som möjligt. 

Validitet handlar om att mätinstrumentet skall vara så säkert som möjligt. Intervjuguiden skall 

bygga på syftet och frågeställningarna i studien. Det är även viktigt att personen som 

genomför studien är påläst i ämnet som studien berör för att veta vad han/hon vill undersöka 

(Patel & Davidson, 2003). Jag gjorde min intervjuguide utifrån mina frågeställningar och mitt 

syfte och i samråd med min handledare vilket ökar validiteten i min studie. När jag gjorde 

transkriberingen gjorde jag medvetna val att inte skriva allt då jag ansåg att några delar av 

ljudfilerna inte innehöll något viktigt för min studie. Däremot fanns under dessa perioder 

material att hämta från mina anteckningar som beskrev vad barnen pekade på och deras 

kroppsspråk och minspel när de såg vissa leksaker. Patel och Davidson (2003) menar att vid 

transkribering från ljud till text försvinner ofta viktiga delar som kroppspråk, ansiktsuttryck 

och betoningar. Det är också vanligt att språket, så som meningsbyggnad och grammatik, 

förändras vid en transkribering från tal till text (Patel och Davidson, 2003). Detta undvek jag 

genom att föra anteckningar och att skriva ordagrant vad barnen sa då jag ansåg att detta var 

viktigt för resultatet. Alla dessa val som jag beskriver ovan gjorde jag medvetet. 

Under intervjuerna satt vi i det rum där de brukar äta lunch vilket var ganska avskilt men 

ibland hände det att någon pedagog gick igenom rummet. Matbespisningen var i andra änden 

av detta stora rum och städade. Detta var dock inget som jag upplevde som störande för 

barnen då de var så uppe i att titta i katalogerna. Det var också det rum som var mest avskilt 

för tillfället.  

Ibland var det svårt att höra vem som sa vad då barnen pratade samtidigt och försökte 

överrösta varandra. Då fick jag spela fram och tillbaka för att höra vad de sa. Eftersom jag 

gjorde transkriberingen så fort efter intervjuerna så kom jag ihåg det mesta och kunde på så 

vis lista ut vem som sa vad.  
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Etiska överväganden 

Vid humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns det två krav nämligen forskningskravet 

och individskyddskravet. Forskningskravet innebär att forskning bedrivs inom väsentliga 

ämnen och håller en hög kvalitet. Individskyddskravet innebär att ingen individ får utsättas 

för skada, varken fysisk eller psykisk och ingen individ får heller utsättas för kränkning eller 

förödmjukelse. Individskyddskravet kan delas upp i fyra krav som kallas informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet 

Alla personer som ingår i studien på ett eller annat sätt skall informeras om undersökningens 

syfte. De skall informeras om på vilka villkor de deltar i studien. Det är helt frivilligt att delta 

i en studie och deltagarna kan när som helst avbryta sin medverkan, vilket alla deltagare 

måste få veta. I informationsbrevet skall det finnas kontaktinformation till den ansvarige för 

studien (Vetenskapsrådet, 2002). I mitt missivbrev (se bilaga 1) framgår mitt syfte med 

studien, att det är frivilligt att delta och att både barn och målsmän när som helst kan dra sig 

ur. Där finns även information om hur både jag och min handledare kan kontaktas. Inför varje 

intervju försklarade jag för barnen vad vi skulle göra och frågade om de ville vara med och 

om det var okej att jag spelade in intervjuerna, vilket alla barn svarade ja på. Jag förklarade 

också varför jag spelade in och att det bara var jag som skulle lyssna på ljudklippen. 

Samtyckeskravet 

Alla deltagare i en studie har rätt att själva bestämma om de vill medverka eller inte. När en 

studie skall innefatta barn under 15 år så skall även barnens målsmän ge sitt medgivande. 

Som ovan nämndes, skall de dessutom kunna dra sig ur studien när som helst 

(Vetenskapsrådet, 2002). I mitt missivbrev som jag skickade ut till målsmän (se bilaga 1) fick 

de ge sitt medgivande till att deras barn fick medverka i intervjuer i min studie. Som jag 

nämnde ovan så frågade jag även barnen innan varje intervju om de ville medverka. 

Konfidentialitetskravet 

Alla medverkande i en studie skall ges största möjliga konfidentialitet och de personuppgifter 

som samlas in skall förvaras så att ingen obehörig kommer åt dem. I en undersökning skall 

dessutom den eller de som genomför undersökningen skriva på en tystnadsplikt i den 

verksamheten där studien äger rum (Vetenskapsrådet, 2002). De personuppgifter, ljudfiler och 

namnlistor som jag samlat in under min undersökning förvaras på ett USB-minne som bara 

jag vet vart det finns. Jag ville inte ha dem på datorn då det finns fler än jag som har tillgång 

till den. Jag har skrivit på en tystnadsplikt på den förskolan där jag gjort mina intervjuer. I 

missivbrevet till målsmän (se bilaga 1) står det även att alla namn i studien kommer att bytas 

ut för att ingen skall kunna identifiera deltagarna. Jag använde mig dock av ordet anonymitet 

då detta är ett begrepp som jag tror att alla förstår medan konfidentialitet är ett begrepp som 

jag tror att inte många känner till. 

Nyttjandekravet 

De uppgifter som samlas in under en studie får inte användas till annat än forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). I mitt missivbrev (se bilaga 1) framgår att det bara är jag som 
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kommer att ha tillgång till de ljudfiler som spelas in under intervjuerna och att de kommer att 

förstöras då studien är avslutad. Även namnlistan med barnens fiktiva och riktiga namn 

kommer att förstöras då arbetet är godkänt. 
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Resultat och analys 

Syftet med mitt arbete är att beskriva förskolebarns perspektiv på lek och leksaker i relation 

till genus. Mina frågeställningar är: Hur beskriver barn i åldrarna 3-5 år sina tankar om tjejer, 

killar och lek i relation till varandra? Vilka förväntningar på kön visar sig i barns samtal kring 

leksaker? Hur visar sig genus i barnens val av leksaker? I detta avsnitt kommer jag att 

presentera resultatet av min undersökning och en analys av resultatet. Resultatet är indelat i 

olika teman som jag skapat utifrån vilka ämnen jag kunde se i resultatet. Barnens namn är 

fingerade vilket innebär att jag bytt ut deras riktiga namn. Barnens åldrar skrivs inom parentes 

efter barnens fingerade namn. 

Deltagare 

Intervju 1 

Hugo (4), William (5) och Oscar (3). 

Intervju 2 

Ella (5), Elsa (5) och Elias (3).  

Intervju 3 

Lucas (5), Maja (4) och Julia (5). 

Förväntningar 

Resultatet visar att barnen i mina intervjuer hade förväntningar på vad de andra skulle tycka 

om för leksaker. I intervju två finns flera tydliga exempel på detta. 

Elsa (5): Ja ett slott med Lego Friends (ett slags lego som kan antas vara utformat för tjejer) 

och hästar. 

Jag: Gillar du såna Elias? 

Elias (3) ler konstigt mot mig. 

Elsa (5): Nej han gillar inte domdär. Men domdär kan ju Elias kanske gilla.  

Hon pekar på en låda med mörkt lego med en riddarborg med drakar. 

Jag: Nemen hur vet du det? 

Elias (3) morrar och ler konstigt.  

Elias (3): Nej de gör jag inte! De ä’ för läskit för mig. 

Vid ett senare tillfälle i intervju 2 frågar jag Elias (3) vad har gillar på en sida och Elias (3) 

hinner inte ens svara fören Elsa (5) pekar på en CD-spelare, i form av bilen Blixten Mc Queen 

(en av bilarna i filmen Bilar). Men Elias (3) vill inte ha den, han vill hellre ha den med 

Spiderman (en superhjälte). Senare frågar Elsa (5) även om Elias (3) inte vill ha Star Wars 

(figurer ur en rymdfilm) men det vill han heller inte ha.  
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I intervju 3 försöker både jag och Julia (5) att få med Maja (4) i diskussionen.  

Julia (5): Majaa du vill väl ha en sån? Så kan du sätta i en skiva så kan man bara trycka så 

kan man sjunga till de.  

Hon pekar på en rosa CD-spelare med mikrofon, spelaren finns i två färger, rosa och blå.  

Maja (4) nickar. 

I intervju 2 finns även en sekvens där Elsa (5) börjar peka på allt möjligt, då pekar hon bland 

annat på en filt med Spiderman. Elias (3) börjar då skratta.  

Elias (3): Önskar du dig den? 

Han skrattar och pekar på filten.  

Ella (5): Nee. 

Elsa (5) och Ella (5) börjar också skratta.  

Elsa (5): Nehehehe, jag önskar mig den. 

Elsa (5) pekar på en Hello Kitty-filt istället (en katt-figur som kan antas vara utformad för 

tjejer). 

I den första sekvensen ovan tolkar jag det som att Elsa (5) trodde att Elias (3), dels inte skulle 

tycka om Lego Friends, ett lego som kan tolkas vara för tjejer, men att han däremot skulle 

tycka om riddarborgen, ett lego som kan tolkas vara för killar. I den andra sekvensen ovan 

syns det även där att barnen har förväntningar på varandra utifrån sina respektive kön. Julia 

(5) förväntade sig att Maja (4) skulle vilja ha den rosa CD-spelaren och inte den blå.  

När Julia (5) föreslår en rosa CD-spelare för Maja (4) så vill hon ha den och när Elias (3) och 

Ella (5) förväntar sig att Elsa (5) inte vill ha en Spiderman-filt så vill hon inte det. Om detta 

beror på de andra barnens förväntningar eller om de bara vill/inte vill ha de leksakerna ändå är 

svårt att veta. De gångerna som Elsa (5) har förväntningar på Elias (3) så stämmer inte dessa. 

I ett av fallen beror det på att Elias (3) tycker att leksaken som Elsa (5) föreslår är för läskig 

för honom, i fallet med CD-spelaren verkar det också vara så att Elias (3) faktiskt inte vill ha 

den Elsa (5) föreslår utan han vill hellre ha den andra.  

Analys 

Mitt resultat visar på att barnen i min studie har förväntningar på varandra. De förväntningar 

som syns i mitt resultat är kopplade till olika könsrelaterade normer. Killarna förväntas vilja 

ha leksaker som kan antas vara för killar medan tjejerna förväntas vilja ha leksaker som kan 

antas vara för tjejer. Förväntningarna följer även de könskodade färgerna, tjejerna förväntas av 

sina kompisar vilja ha de rosa leksakerna medan killarna förväntas av sina kompisar vilja ha 

leksaker med mörkare färger. Huruvida barnens förväntningar stämmer överens med barnens 

åsikter visar sig vara olika från fall till fall. Vissa förväntningar stämmer överens med barnets 

vilja medan vissa förväntningar inte alls stämmer överens med barnets val av leksak. 

Huruvida barnens förväntningar påverkar valet är svårt för mig att svara på då jag inte kan 

veta om det är så att barnet hade gjort samma val utan några förväntningar. Dessa resultat 

svarar på frågeställningen: Vilka förväntningar på kön visar sig i barns samtal kring leksaker? 
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Färger 

I mina intervjuer kunde jag se att tjejerna ofta pekade på rosa leksaker oavsett vad det var för 

leksaker, fanns det två alternativ så valde tjejerna i regel den rosa. I intervju 2 frågade jag Elsa 

(5) om hon gillade mycket rosa och hon svarade ”Jaa” med en mjuk röst. Sedan frågade jag 

även Elias (3) om han gillade rosa, han morrade och skakade på huvudet samtidigt som han 

log konstigt åt mig. Killarna däremot valde sådant som inte var rosa och hoppade snabbt över 

de sidorna med rosa bakgrund eller många rosa leksaker. Vissa leksaker fanns i rosa och i blått 

eller en annan mörkare färg, i dessa tillfällen valde killarna den leksak som inte var rosa. I 

övrigt kunde jag inte se något mönster i vilka färger killarna valde efter.  

Analys 

Mitt resultat visar att barn ofta väljer leksaker efter färg och därmed spelar färger en stor roll 

för barnen. Mitt resultat visar dock att tjejerna oftare väljer leksaker efter färg jämfört med 

killarna. Killarna valde dock mycket könskodat på så vis att de mycket sällan valde några rosa 

leksaker. Enbart en av killarna valde en rosa leksak vad jag kunde se och han var en av de 

yngsta som jag intervjuade. Genuskodade färger verkar alltså påverka barnens val av leksaker. 

Dessa resultat kan kopplas till frågeställningen: Hur visar sig genus i barnens val av leksaker? 

Leksaker 

I mina intervjuer pekade barnen på många könstypiska leksaker för deras kön. William (5) 

och framförallt Hugo (4) visade stort intresse för spel till olika konsoller. Det var spel som 

Turtles (figurer i form av krigande sköldpaddor), Batman (en superhjälte) och Super Mario 

(en figur ur ett spel för olika konsoller). Hugo (4) berättade även om sin pappa och vad de 

spelade ihop och vad de skulle ladda ner för spel. Krigare och riddare verkade även vara 

populärt bland dessa killar. Hugo (4) återkom ofta till Super Mario-spelet och fastnade där 

länge, detta tolkade jag som att han gillade Super Mario. William (5) visade stort intresse för 

Chima (ett lego som kan antas vara för killar), det fanns även som spel i katalogen. De flesta 

av killarna i min studie verkade även gilla figurer som Spiderman, Batman och Turtles, lego, 

riddarborgar och bilar.  

William (5) visste vad killeksaker var. 

William (5): Här kommer de komma killsaker! 

Säger han triumferande  

William (5): Däär har du killsaker! 

Han pekar på en sida med en bilbana och en massa bilar.  

Jag frågar honom om tjejerna inte kan leka med sådant som är killeksaker. Men det kan de, 

säger han. Jag frågade även om alla barn kunde leka med alla leksaker, William (5) svarade då 

”Hmm jag undrar lite på de… hmm”, jag fick aldrig något mer svar på denna fråga.  

Elsa (5) uttrycker också att hon vet vad killsaker är, hon tycker att actionhjältar är killsaker 

men tjejer kan också leka med dem men hon vill inte det.  

Tjejerna i intervjuerna pekade på många rosa saker och saker som är genuskodade för tjejer. 

De pekade bland annat på Lego Friends, Hello Kitty, Barbie, Monster High (små dockor ur en 
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TV-serie med monster, kan antas vara utformade för tjejer) och dockor. När jag frågade vad de 

brukade leka svarade de bland annat pyssla, leka med dockor och Barbie. Men tjejerna pekade 

även på några saker som är könskodade för killar, som snickarverktyg, Beyblade (en 

snurrande leksak ur en TV-serie där de används för att duellera mot varandra)och bilbanor. Av 

killarna var det enbart Oscar (3) som pekade på några ”tjejsaker”, Barbie och Barbiebil.  

I min studie verkade det som att det var lättare för tjejerna än för killarna att överskrida 

könsgränserna. Av killarna var det bara Oscar (3) som pekade på leksaker för tjejer medan det 

var flera av tjejerna som pekade på killeksaker.  

Analys 

Mitt resultat visar att barnen ofta väljer leksaker som följer könsnormerna. Killar väljer 

leksaker som lego, bilar och de verkar även ha ett stort intresse för spel till olika konsoller 

medan tjejer väljer leksaker som pysselsaker, dockor och Hello Kitty. Det verkar alltså som att 

genusnormerna påverkar barnens leksaksval till stor del. Mitt resultat visar även att tjejerna 

oftare överskrider könsgränserna när det gäller val av leksaker. Enbart en av killarna pekar på 

leksaker som är könsspecifika för tjejer medan flera av tjejerna pekar på sådana leksaker som 

är könsspecifika för killar. Detta visar på att tjejerna lättare än killarna kan överskrida 

könsgränser. Men det är ändå så att tjejerna oftast väljer leksaker som är specifika för deras 

kön. Barnen vet även vilka leksaker som är könsspecifika för det motsatta könet. Detta 

resultat visar på att genus spelar stor roll för barnens val av leksaker. Resultatet besvarar 

därmed frågeställningen: Hur visar sig genus i barnens val av leksaker? 

Leken och dess konstellationer 

Barnen uttryckte tydligt att alla barn som vill får vara med och leka. Men när det kom till 

vissa lekar så uttryckte de att de lekte enbart tjejer eller killar. När jag frågade barnen vad de 

brukade leka på förskolan svarade William (5) att de brukade leka Lejonkungen (en film om 

lejon) och då brukade alla vara med sa han. De andra höll med. Tjejerna svarade bland annat 

pyssla och leka med dockor och Barbie. Julia (5) sa även att de brukade leka mamma pappa 

barn och kung & drottning. Vid dessa lekar brukade även killar vara med beskrev hon. 

I intervju 1 visade jag en sida med Barbies och frågade barnen om de brukade leka med något 

på den sidan. 

Oscar (3): Nej troo nej 

William (5): Nee, nej icke något på denna sidan. 

Jag: Vet ni några som leker med dom då? 

William (5): Tjejerna, alla tjejer, och Love… Nej Love går ju inte här längre. 

Hugo (4) skrattar när han tittar på Barbiedockorna. 

William (5): Är det där ett flygplan? Dedär är egentligen en bil fast den kan göra sig till ett 

flygplan.  

Jag: Men är ni aldrig med tjejerna och leker med domhär då?  

Jag pekar på Barbiedockorna. 

Barnen: Nee (Med en frågande ton) 
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Jag: Nehe varför inte det? 

William: För vi gillar inte Barbies å sånt. 

Elsa (5) beskrev att de brukade leka mamma pappa barn och då frågade jag om det brukade 

vara några killar med och leka då. Det brukade det inte vara sa hon, men Ella (5) sa att det 

brukade det visst och då sa Elsa (5) att det inte var så ofta killarna var med. 

Lucas (5) beskrev, samtidigt som han log, att han ibland brukade bråkas, och då frågade jag 

vilka som brukar vara med och bråkas. 

Lucas (5): Det är nog Hugo (4) och William (5) och jag och så kanske några tjejer. 

Jag: Kanske några tjejer?  

Lucas (5): Hmm det är nog inte mest dom jag vet inte. 

Analys 

Mitt resultat visar att killar och tjejer brukar leka tillsammans i blandade grupper men att de 

nämner olika lekar när jag frågar vilka lekar de brukar leka på förskolan. Jag tolkar det som 

att killarna väljer lekar som är könsstereotypa för killar om de får välja, och att tjejerna väljer 

lekar som är könsstereotypa för tjejer om de får välja. Men andra barn får gärna vara med och 

leka. Mitt resultat visar dock att när det gäller vissa specifika lekar så vill inte killarna vara 

med så som mamma pappa barn och lekar med Barbiedockor. I leken där de bråkas så verkar 

det som att det inte så ofta är tjejer med. Dessa lekar är dock sådana lekar som kan anses vara 

mycket könsstereotypa. En av killarna beskriver att de inte brukar leka med Barbies för att de 

inte gillar Barbies. Vilka som är med och leker beror alltså på vilka lekar som leks. Detta 

tyder på att vissa lekar är mer könskodade än andra. Men det verkar dock som att barnen 

oftast leker i blandade grupper. Detta visar på att kön kanske oftast inte spelar så stor roll för 

hur barnens lekkonstellationer ser ut. Detta resultat svarar på frågeställningen: Hur beskriver 

barn i åldrarna 3-5 år sina tankar om tjejer, killar och lek i relation till varandra?  

Språk 

Killarna, framförallt de äldre killarna, använde ofta uttryck som ”Åh!”, ”Vah!” och ”Oj!”, 

uttryck som jag upplevde att de använde när de tyckte något var häftigt. De använde ett språk 

som om det mesta de tittade på var coolt eller häftigt och de var hårda och snabba i språket då 

de hittade något de gillade. 

Lucas (5): Fast vetu jag har en stor dumpers i playmo jag.  

Säger han med häftig röst, han betonar orden stor och dumpers. 

Tjejerna däremot använde ofta uttryck som ”Ååå” och ”Söta”. De var mjuka i språket då de 

hittade något som de tyckte var gulligt eller fint.  

Julia (5): Nu börjar bebissakerna. Dom tycker jag är söta.  

Hon pekar på två bebisar på en filt. 
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Analys 

Mitt resultat visar att barns språk är kodat av könsstereotyper när de beskriver sina lekar och 

leksaker. De använder uttryck som ”tuff ”och ”häftig” samt ”ååh” och ”söta”. Detta tyder på 

att barnen är medvetna om vilka genusnormer som gäller när det gäller språket. Här syns det 

även tydligt att genus spelar en stor roll för barnen när det gäller deras språk. Språket de 

använder tyder på att killar skall vara tuffa och hårda medan tjejer skall vara mjuka och lugna 

och så skall också deras lekar vara. Detta resultat besvarar frågeställningarna: Hur beskriver 

barn i åldrarna 3-5 år sina tankar om tjejer, killar och lek i relation till varandra? Vilka 

förväntningar på kön visar sig i barns samtal kring leksaker? Hur visar sig genus i barnens val 

av leksaker? 

Sammanfattning 

Jag upplever det som att barnen i min studie har stor koll på könsnormer och könsmönster 

men att de har svårt för att förklara anledningen till dem. Jag frågar flera gånger under 

intervjuerna varför något är ”killigt” eller ”tjejigt”, som barnen beskriver det, men jag får 

aldrig något svar på dessa frågor. Jag uppfattar det som att de inte kan beskriva varför något är 

”killigt” eller ”tjejigt”. Vad detta beror på är svårt att veta.  

Min studie visar även på att barnens kön påverkar vilka förväntningar som ställs på dem och 

därmed också deras lek. Även barnens val av leksaker beror på deras kön. Genus spelar alltså 

stor roll för barnens vardag. Mitt resultat av intervjuerna visar att enligt könsnormerna som 

råder i barngruppen skall killarnas lekar och leksaker vara tuffa och häftiga medan tjejernas 

lekar och leksaker skall vara söta och gulliga. Barnen vet också vilka leksaker som är för 

tjejer respektive killar men de beskriver att alla barn kan leka med alla leksaker, vilket för mig 

verkar motstridigt.   
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Diskussion 

I denna del kommer jag att diskutara mitt resultat i relation till studiens syfte och tidigare 

forskning. Nedan finns även en del där jag kritiskt granskar min metod och en del där jag ger 

förslag på vidare forskning 

Resultatdiskussion 

Min studie visar på att barnens kön spelar roll för vilka leksaker de använder och vilka lekar 

de leker. Henkel och Tomičić (2009) menar att beroende på vilka lekar barnen leker lär de sig 

olika saker vilket i sin tur påverkar vilka barnen växer upp till. Med stöd i Läroplanen för 

förskolan, Lpfö 98 är det därför av stor vikt att arbeta med genus i förskolan för att alla skall 

få samma förutsättningar att växa upp till vem de vill (Skolverket, 2010). För att barnen skall 

få en chans att växa upp till den de vill och inte till vem andra förväntar sig, måste barnen få 

en variation i leken (Henkel och Tomičić, 2009). Hellman (2008a) och Nordberg (2005) 

menar att det är viktigt att ta tillvara på barnens överskridanden av könsgränserna och deras 

olikheter för att barnen skall våga ta nya roller och pröva sig fram, vilket är viktigt för att 

barnen skall hitta sig själva och kunna vara den de är.  

Tallberg Broman (2009) menar att det finns en växelverkan mellan förskolan och samhället, 

det som sker i samhället påverkar förskolan och det som sker i förskolan påverkar samhället 

och därför är det arbete som sker i förskolan väldigt viktigt för samhällets utveckling. Därför 

är det viktigt, inte bara för barnens tid i förskolan utan även för deras framtid, att det sker ett 

genusarbete på förskolan. Då förskolan och samhället påverkar varandra, kan ett genusarbete i 

förskolan leda till ett mer jämställt samhälle.  

Nordberg (2005) menar att många genusarbeten på förskolor utgår ifrån pedagogernas åsikter 

och uppfattningar om genus vilket självklart är en bra början, men detta räcker inte utan det är 

viktigt att utgå från barnens uppfattningar. Hellman (2008a) menar att det som kan verka 

motsägelsefullt för oss vuxna kan vara helt normalt för barnen vilket tyder på att vuxnas 

uppfattningar inte alltid stämmer överens med barnens. Jag skrev i min inledning att jag 

menar att för att pedagoger skall kunna arbeta med genus på ett bra sätt måste de utgå ifrån 

barnen och deras syn på genus vilket Nordbergs (2005) studie om barn och 

maskulinitesskapande, visar. Denna undersökning visar bara på hur de barn som jag intervjuat 

ser på genus och går därför inte att generalisera till att gälla alla förskolebarn, varje förskola 

behöver i sitt jämställdhetsarbete utgå ifrån sin barngrupp och barnens egna föreställningar 

om könsmönster, vilket denna undersökning visar på. Då min studie i relation till tidigare 

forskning visar att varje barngrupp är unik är detta också ett arbete som måste göras med varje 

ny barngrupp och med jämna mellanrum då barnen förändras och med en ny barngrupp 

kommer nya förväntningar.  

Barns beskrivningar om tjejer, killar och lek i relation till varandra  

Min analys av barnens språk visar att könsnormer spelar stor roll för barnens lek. Resultatet 

av min studie sammanstämmer med Hellmans (2005) studie, de båda resultaten visade att 

killars lek skall vara tuff och häftig medan tjejernas lek skall vara lugn. Samtidigt visade mitt 

resultat att killar och tjejer ofta lekte tillsammans vilket även Nordbergs (2005) studie visar 
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på. Dock fanns det vissa lekar som barnen i mitt resultat beskrev som ”killekar” eller 

”tjejlekar” därmed kan det antas vara dessa lekar som präglas av de könskodade egenskaper 

som ovan beskrivs.  

Kärrbys och Duveen och Lloyds undersökningar (refererad till i Svaleryd, 2002) visar att 

förskolebarn i den fria leken ofta väljer att leka med kompisar av samma kön vilket inte 

överensstämmer med resultaten i min studie, där beskrev barnen att alla som ville skulle få 

vara med och när jag frågade vilka de brukade leka med nämnde de både kill- och tjejnamn. 

Förutom vid vissa lekar, så som Barbielekar och mamma pappa barn. 

Resultatet visar även att barnen i min studie var väl medvetna om att alla barn skall få vara 

med vilket även Hellmans (2005) studie visar på då en tjej uttrycker att alla barn skall få vara 

med. 

Förväntningar på kön som visar sig i barns samtal kring leksaker 

Mitt resultat visar att barns förväntningar på varandra ofta följer genusnormer. Killar 

förväntas tycka om leksaker för killar och tjejer antas tycka om leksaker för tjejer. Liknande 

resultat framkommer i Fagrells undersökning (2000) där barnen får frågan vad de tror att 

andra barn ville pröva på för aktiviteter, i barnens svar syntes det att barnen hade tydliga 

bilder av vad som förväntades av de olika könen. Som jag nämnde tidigare tyder även barnens 

språk på att barnen har förväntningar på de olika könen. Detta visar även Hellmans (2005) 

studie där barnen beskriver att killar skall vara tuffa.  

Svaleryd (2002;2005) menar att reklam riktad mot barn är ofta könsstereotyp och riktar sig 

ofta till ett visst kön genom till exempel färg eller speciella uttryck som tuff eller mysig. Även 

detta överensstämmer med de förväntningar på de olika könen barnen i min studie visar 

genom sitt språk. 

Så visar sig genus i barnens val av leksaker 

Mitt resultat visar att barn ofta väljer leksaker efter färg och könsnormer. I Freemans 

undersökning (2007) visade det sig att 92 procent av treåringarna sorterade leksakerna efter 

stereotypa könsmönster och ännu fler av femåringarna. Även mitt resultat visade på att många 

av barnen i min studie valde könsstereotypa leksaker.  

Barn väljer ofta leksaker efter färg då de tittar i en leksakskatalog (Henkel & Tomičić, 2009; 

Hellman, 2008a). I mitt resultat visade att detta stämde då tjejerna gärna valde många rosa 

saker. Bland killarna i min studie kunde jag enbart se mönstret att de undvek rosa bortsett från 

en av killarna. 

Mitt resultat visar även att barnen språkligt använder vissa uttryck som är kösnkodade i 

samband med valen av leksaker. Nordberg (2005) och Fagrell (2000) menar att det är lättare 

för tjejer än för killar att överskrida könsgränserna. Detta stämmer även in på mitt resultat där 

det bara är en av killarna som väljer leksaker som kan antas vara för tjejer medan flera av 

tjejerna väljer leksaker som kan antas vara för killar.  

Metoddiskussion 

Om jag skulle gjort en likadan undersökning igen skulle jag använt mig av en filmkamera för 

att verkligen få med allt och se vem som pekar på vad och även se mer hur de tittat på olika 
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leksaker. Det var ibland svårt att höra vem det var som sa vad och då jag använde mig av en 

leksakskatalog sa barnen ofta ”Den vill jag ha, den vill jag ha...” vilket jag naturligtvis inte 

skulle hinna med att skriva ner. Jag la däremot märke till vad det var för sorters leksaker de 

verkade gilla och hittade vissa mönster som jag skrev ner under intervjuernas gång, men det 

hade varit kul att kunna se det på film för att ytterligare kunna analysera deras uttryck med 

mera.  

Inför en intervju är det viktigt att få upp ögonen för sin egen syn på ämnet, vilka 

föreställningar har jag om ämnet och hur kan dessa komma att påverka mina intervjuer? Jag 

trodde att jag klargjort detta för mig själv när jag skulle ut på mina intervjuer, vilket jag 

kanske hade men jag lyckades ändå inte vara helt neutral och jag har med största sannolikhet 

påverkat barnen något i intervjuerna. Kanske var det därför de inte alltid hade svar på mina 

frågor, kanske trodde de att jag förväntade mig ett givet svar. Dock märkte jag att efter dessa 

frågor kom de ofta igång fort igen med att titta i katalogerna och de verkade snabbt glömma 

att de satt i en intervju. Jag tror att leksakskatalogen hjälpte mycket och gjorde att det kändes 

förhållandevis naturligt för barnen. Hade vi haft en längre tid på oss med detta arbete kunde 

jag jobbat mer på förberedelserna vilket antagligen hade gett ett ännu mer sanningsenligt 

resultat.  

I en leksakskatalog syns det tydligt vad som är ämnat för killar respektive tjejer. Killar och 

tjejer syns sällan leka tillsammans i dem och leksakerna är ofta uppdelade på olika sidor efter 

vilket kön de är ämnade för. Bakgrunden på sidorna för killar är blåa eller någon mörk färg 

medan sidorna för tjejer är rosa eller någon ljus färg (Henkel & Tomičić, 2009; Hellman, 

2008a). Den leksakskatalog jag använde mig utav i mina intervjuer är förhållandevis neutral 

vid en jämförelse med många andra leksakskataloger. På de flesta sidorna är leksakerna 

uppdelade i kategorier alltså dockor är på en sida och bilar på en annan men bakgrundsfärgen 

är oftast vit. Några sidor har dock könskodade färger i bakgrunden, till exempel sidan med 

Hello Kitty är rosa och sidan med Star Wars är svart. Anledningen till detta kan dock vara att 

effekten av lasersvärden på Star Wars-sidan skall få en bättre effekt. Det finns även de sidor 

som har en färg i bakgrunden men som är kodad efter leksakerna, till exempel på sidan med 

olika gevär är det ”fartrandig luft” i bakgrunden och på sidan med pulkor och liknande är det 

snö i bakgrunden.  

Tjejer och killar leker också tillsammans i denna katalog, tjejer är med och sladdar på 

fartfyllda sparkcyklar och killar är med och friserar ett frisörhuvud. Men det är dock så att 

många av leksakerna i sig fortfarande har könskodade färger. Katalogen är uppdelad i 

kategorierna spel, elektronik, utomhuslek, figurer, konstruktionsleksaker, fordon, till rummet, 

rollspel, gosedjur, dockor, figurer igen, kreativitetsleksaker och för småbarn. Henkel och 

Tomičić (2009) nämner att Barbie och Batman sällan används i samma lekar och att de har 

olika namn trots att de båda är en slags docka. I den leksakskatalog jag använt mig av är det 

också så, Barbie finns i kategorin dockor medan dockorna för killar så som Spiderman finns i 

kategorin figurer. Men både tjejer och killar finns med och leker i båda kategorierna. 

Att jag valde att göra mina intervjuer i grupp hade med att göra att jag ansåg att detta skulle 

kännas mindre konstlat och mer naturligt för barnen och att de kanske då skulle vara ärligare i 

sina svar. Nackdelen med gruppintervjuer är att barnen antagligen påverkar varandra vilket de 

inte sker vid enskilda intervjuer. En fördel med gruppintervjuer är att barnen kan föra en 

diskussion och hjälpa varandra att komma framåt i samtalet vilket kan göra att de kommer in 
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på spår de kanske inte kommit in på alls vid enskilda intervjuer. Jag tror som sagt också att en 

gruppintervju skapar en trygghet hos barnen om gruppen är sammansatt med eftertanke, vilket 

jag fick hjälp med av en pedagog på avdelningen där jag utförde mina intervjuer. 

Slutsatser 

Syftet med min undersökning var att beskriva förskolebarns perspektiv på lek och leksaker i 

relation till genus. De mest framträdande resultaten var att genus spelar en stor roll i barnens 

val av leksaker och lekar men att barnen ofta leker tillsammans oavsett kön. Barnens 

aktiviteter verkar vara avgörande för vilka barn som syns i leken. Vissa lekar och leksaker 

verkar även vara mer könskodade än andra.  

Förslag på vidare forskning 

Jag tycker att det skulle vara intressant att göra en liknande men djupare studie där man även 

genomför observationer och kanske även intervjuer med pedagogerna för att få en djupare 

bild av det hela. Det skulle även vara intressant att göra en liknande studie men med enskilda 

intervjuer och gruppintervjuer för att se hur mycket det skiljer sig och därmed se hur mycket 

barnen påverkas av varandra. 

En annan intressant vinkel vore att titta på när barnen börjar ta till sig de normer som finns i 

deras omgivning. Mina intervjuer gjordes som sagt på en avdelning med barn i åldrarna 3-5. 

Skulle den sett annorlunda ut på en avdelning med barn i åldrarna 1-3? Det också skulle vara 

intressant att titta på hur genus syns i leken bland de barn som inte har utvecklat något talat 

språk.  
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Bilaga 1 

Till målsmän med barn på förskolan (…) 

Ett examensarbete om barns syn på genus 

 

Hej! Jag heter Sandra Edvardsson och läser till förskollärare på Karlstads Universitet och 

skall nu skriva mitt examensarbete. Jag är intresserad av att få veta hur barn beskriver genus 

och hur genus tar sig uttryck i barnens lek. För att ta reda på detta så kommer jag att 

genomföra intervjuer med barnen om deras lek.  

För att kunna lyssna aktivt på barnen och för att undersökningen skall bli så pålitlig som 

möjligt så kommer jag inte att föra anteckningar utan göra ljudinspelningar av intervjuerna. 

Det är bara jag som kommer att lyssna på ljudinspelningarna och då arbetet är klart så 

kommer ljudfilerna att förstöras.  

I arbetet kommer jag att byta ut barnens, pedagogernas och förskolans namn för att deltagarna 

skall ges anonymitet.  

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och målsmän och barn kan när som helst dra 

sig ur. För att kunna genomföra denna undersökning så behöver jag tillåtelse från er målsmän 

till att intervjua ert eller era barn. Det vore väldigt snällt om jag fick intervjua ert eller era 

barn.  

Om ni undrar över något eller vill ha mer information kan ni kontakta mig på nummer (…) 

eller via mail på adress: (…). Ni kan även kontakta min handledare på adress: (…). 

Lämnas in till personalen på förskolan (…) senast fredag den 22/11-2013. 

 

Vårt barn ____________________________ 

 

Får delta i intervjuer   

Får inte delta i intervjuer 

 

Målsmäns underskrift  

_______________________________                    ______________________________ 

 

Tack på förhand!  

Mvh Sandra Edvardsson 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Barnen får börja med att titta i en leksakskatalog. Börjar barnen diskutera leksakerna själva så 

kommer jag att ställa frågor utifrån vad de diskuterar.  Jag vill försöka att få intervjun till ett 

samtal för att det skall bli så naturligt som möjligt för barnen och för att få så ärliga svar som 

möjligt.  

Ämnen jag vill beröra: 

 Leksaker 
o Vilka leksaker leker barnen med? 

o Leker killar och tjejer med samma leksaker?  

o Kan alla leka med alla leksaker? 

 Grupperingar 
o Vilka brukar barnen leka med? 

o Leker killar och tjejer tillsammans? 

o Är det någon som inte får vara med och leka? 

o Varför? 

 Rum 
o Vilka leksaker finns i vilka rum 

o Vilka lekar leker de i vilka rum? 

o Vilka brukar vara med där? 

 


