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Abstract  

The aim of this study is to investigate how preschool teachers reason about gender 

stereotypical and gender neutral toys and other material. I would also like to see how the 

pedagogues reason about gender segregation when it comes to toys. To investigate the issue, I 

have interviewed three pedagogues from different preschools. The results showed that the 

work procedures differed a bit from school to school, although they all wanted to achieve the 

same goal. A goal that our curriculum mention as well: Not to make a difference between 

boys and girls. It was permeated during the interviews, that the interaction between children 

as well as between children and adults in the course of play is significant in order to achieve a 

good preschool environment. One had different approaches to achieve the goal though.  

I hope that this study will contribute to new ideas and thoughts on what role the pedagogues 

in preschools play regarding these materials and toys.  
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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare resonerar kring könsstereotypiska 

och könsneutrala leksaker och material. Jag vill också se hur pedagogerna resonerar kring om 

det finns någon uppdelning mellan pojkar och flickor i förskolan, med fokus på leksakerna. 

För att undersöka detta har jag intervjuat tre pedagoger på olika förskolor. Utifrån mitt resultat 

kunde jag se att arbetssättet skiljde sig en del åt mellan de tre förskolorna. Alla ville dock 

uppnå samma mål. Ett mål som även våra styrdokument nämner att inte göra skillnad mellan 

pojkar och flickor. Det genomsyrades vid intervjuerna att samspel mellan barn och barn men 

även mellan barn och vuxna vid leken var betydande för att uppnå en god förskolemiljö. Dock 

hade man olika tillvägagångssätt för att uppnå detta mål.  

Jag hoppas att denna studie ska bidra till nya tankar och funderingar hos dig kring vilken roll  

pedagogerna i förskolan har gällande dessa material och leksaker.   
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Inledning 

Bakgrund 

Mitt intresse för förskolläraryrket upptäckte jag för första gången när jag på gymnasiet var ute 

på praktik i en förskoleklass. Det intresserade mig att se barns lärande, då det händer mycket i 

förskoleåldern. Hur pedagogerna förhåller sig har jag inte fokuserat speciellt mycket på förrän 

jag började studera vid Karlstads universitet.  

När jag har varit ute i förskolan har jag observerat en hel del uppdelningar mellan pojkar och 

flickor, inte på alla ställen, men på väldigt många är det vanligt med könsuppdelningar. Jag 

tänker då på vad pojkarna leker med respektive det flickorna leker med, men så tänker jag 

även på pedagogernas förhållningssätt till detta. Jag har hört kommentarer av pedagoger så 

som ”Vi måste ju ändå låta pojkarna få vara pojkar” då vi pratade om att barngruppen var en 

ganska rörig grupp och att majoriteten (i själva verket) var pojkar. Jag fick mig då en 

tankeställare då jag precis läst Anette Hellmans avhandling ”Kan Batman vara rosa?”. Jag 

blev så pass ställd av denna pedagogs kommentar att jag inte riktigt visste vad jag skulle svara 

utan höll egentligen bara med. Det kändes inte rätt. Varför skulle en barngrupp vara mer rörig 

och orolig för att det var många pojkar än jämfört med om majoriteten hade varit flickor? 

Flera gånger har jag också hört uppmaningar som ”Pojkar, ta och sätt er vid bordet med legot 

istället för att springa runt och brottas”. Varför just lego? Varför inte dockorna? Var det för att 

dessa barn ofta lekte med legot och i så fall vad var anledningen till detta? Mitt intresse för 

leksakerna och pedagogernas inställning till pojkiga respektive flickiga leksaker ökade mer 

och mer. Hur pass medvetna är personalen på en förskola om könsstereotypa leksaker? Jag 

anser att det är av stor vikt att undersöka detta område då vi som förskollärare lägger grunden 

för ett livslångt lärande och har därför ett ypperligt tillfälle att göra barnen medvetna om att 

det inte är någon skillnad mellan pojkar och flickor, att man är en individ inte ett kön. Samt 

att man som pedagog därför inte ska påverka dem med hjälp av just materialen i förskolan.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare resonerar kring könsstereotypiska 

och könsneutrala leksaker och material samt att se hur pedagogerna resonerar kring om det 

finns någon uppdelning mellan pojkar och flickor i förskolan, med fokus på leksakerna.  Detta 

är intressant för mig för att få en bredare kunskap om genom denna studie. I läroplanen 

(98/10) för förskolan står det att ”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla 

förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller”(s.5). I mina 

intervjufrågor kommer jag att beröra detta mål en del. Behandlas pojkar och flickor olika i 

förskolan? I så fall på vilket sätt? Är leksakerna en bidragande faktor till uppdelning mellan 

könen, om det ens förekommer någon uppdelning? 
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Frågeställningar 

Mina frågeställningar som ska fokusera studien är därför:  

 ”Hur resonerar pedagogerna om kodning av leksaker?” 

 ”När och hur märks uppdelningen av flickor och pojkar av i verksamheten med fokus 

på leksakerna?”  

Vad dessa begrepp i mina frågeställningar innebär återkommer jag till senare i studien. 
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Tidigare forskning 
Genus 

I delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) beskrivs det vad som anses vara 

genus samt kön. Man skriver att genus är de positioner man har som en man respektive en 

kvinna i samhället knutna till sitt biologiska kön. Därför kan man dela upp just kön och genus. 

Om man utgår ifrån detta borde man kanske benämna ”traditionella könsmönster” som 

”traditionella genusmönster” då genus avgör hur vi lever medan kön syftar till det biologiska 

kön vi föds till. Översätter man ordet kön till engelskan heter det ”sex” medan genus heter 

”gender”. I engelskan syftar ordet ”sex” just till det biologiska, medan i Sverige har man gjort 

ordet kön till något man kan påverkas socialt av precis som genus i svenskan (Hellman,2010). 

Att pojkar och flickor i många fall behandlas olika och ses som olika grupper i exempelvis en 

leksaksaffär, har det länge varit tal om. Exempelvis skriver Margareta Öhman en avhandling 

redan 1999 att förskolan är en arena, en del av samhället. Hon menar också att vi konstruerar 

barnen i mångt och mycket. Hon skriver om att vuxna pedagoger är förebilder för barnen. 

Vidare nämner hon att majoriteten pedagoger i förskolan är kvinnor idag och att det är bra att 

man strävar efter att få en jämnare könsfördelning (ännu mer idag än tidigare kanske). Hon 

menar dock att det inte behöver betyda att det skulle göra större positiva skillnader med fler 

manliga pedagoger utan kan snarare få motsatt effekt att könsuppdelningarna blir ännu mer 

tydliga. Det var idag cirka 16 år sedan hon skrev den studien. Man kan se att förskolan hade 

kommit en bit på väg redan då till ett mer jämställt samhälle och en medvetenhet om att genus 

påverkar verksamheten. 

Förskolans uppdrag 

I förskolan finns även en rad rådande normer. Lundgren (2008) skriver om just skola i 

normer, som även hennes bok heter. Hon pekar på att i förskolan befästs normer men även 

utmanas. Hellman (2010) visar i sin avhandling att förskolans läroplan (98/10) visar en 

medvetenhet om rådande normer. Läroplanen för förskolan vill med sina mål att vi ska 

motverka dessa normer. Vissa mål kan man också finna i bland annat likabehandlingsplaner 

som förskolor brukar ha för att få en mer jämställd och medveten verksamhet. Något som 

Hellman nämner som en norm i förskolan, hos pedagoger men även bland barnen, är en 

typiskt ”pojkighet”. Det vill säga att pojkar är på ett visst sätt. Att leksaker och miljön på 

förskolan säkerligen påverkar barnen för att sedan gå in i en leksaksaffär och se de tuffa, 

maktinspirerade pojkleksakerna samt det rosa, gulliga, ta-hand-om-inspirerade flickleksakerna 

är kanske inte så konstigt anser Hellman. Å andra sidan har förskolan ett uppdrag och ska 

motverka denna genusindelning men vi är inte ensamma att påverka den. Även fast vi 

pedagoger försöker motverka de traditionella könsmönstren har barnen med sig mycket 

utifrån andra delar av samhället också som kan bidra till att det ser ut som det gör i förskolans 

verksamhet. Bland annat exemplet om leksaksaffären, samma gäller ju omvänt att barnen går 

in i en leksaksaffär och ser hur pass uppdelat det är för att sedan komma till förskolan och 

leka med de saker de gör hemma på sin fritid. Odenbring (2010) har varit ute i verksamheten 

och observerat hur pass mycket uppdelning det finns bland barnen. Hon besökte då en 

förskoleklass för att titta hur barnen samarbetade vid exempelvis en lagtävling och hur barnen 
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placerade sig i klassrummet. Hennes resultat visade att det fanns en tydlig uppdelning i många 

situationer i klassen och att hon då kunde säkerställa att normen om den pojkighet som finns i 

förskolan fortfarande lever kvar ute i verksamheten.  

Odenbring (2010) skriver även om normen kring den flickighet som också finns i förskolan. 

Hon nämner att man kan se detta i barnens lek exempelvis ute på gården. Odenbring har 

observerat barn i förskolan och menar att flickor ofta intar rollen som prinsessor som ska 

locka till sig prinsen och hela tiden vara vacker. Hon anser att när man ser till skönhetsnormer 

kan man ofta relatera till feminina. Hon pekar på att det faktiskt finns normer om flickor 

också och inte endast pojkar men att normerna kring den typiska pojkighet ofta är mer synlig. 

Hon menar att många tidigare forskningar visar på att pojkar ofta kopplas till de bråkiga. Men 

i Odenbrings studie visar hon på exempel att även flickor kan utföra bråkiga handlingar.  

Något jag anser vara av stor vikt när man forskar kring jämställdhet och genusfrågor inom 

förskolan, är att man poängterar att förskolan är en del av vårt samhället. Även fast vi har ett 

styrdokument att följa kan man fråga sig i fall förskolan på ett påtagligt sätt arbetar hårt för att 

motarbeta dessa traditionella könsmönster som finns i samhället. Engström (2008) pekar på 

debatter om genusfrågor (inom politiken som också är en del av samhället) så som 

sjukskrivning, yrken, föräldraledighet osv. I politiken förs ständigt debatter som rör 

könsindelning och genusfrågor. Förskolan är därför inte ensamma om att diskutera dessa 

frågor. Skillnaden är dock att inom politiken har man inte något uppdrag att förändra detta. 

Dock finns de partier och grupperingar som driver genusfrågan om allas lika värde på grund 

av att man vill att det ska vara mer jämställt mellan könen. Vad som kan tydas i ”Förskola i 

utveckling” (som är en bakgrund till ändringar i läroplanen för förskolan mellan 1998 och 

2010 då den reviderades) är att inga mål har ändrats som rör genusfrågor. Där står det:  

 I förskolans uppdrag ingår att motverka stereotypa könsrollsmönster och bidra till att barnen utvecklas 

allsidigt utifrån sina förutsättningar. Det innebär att pojkar eller flickor ska ges samma möjligheter att 

pröva och utveckla förmågor och intressen för t.ex. språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Det 

finns goda möjligheter för detta när personalen i förskolan har ett medvetet och engagerat 

förhållningssätt. Det handlar om vilka förväntningar de vuxna har på flickor respektive pojkar och hur de 

bemöts i olika situationer (Förskola i utveckling, 2010. s.4). 

Vi som individer har möjligtvis med oss från tidigare erfarenheter att det är skillnad på män 

och kvinnor, då tänker jag just på vår kultur där det gjorts skillnader sen urminnes tider. Bara 

genom att ge ett exempel från Riksarkivet (2012) där de skrivs om den kvinnliga rösträtten i 

Sverige som var efter både Finland, Norge och Danmark med att ge kvinnor rätten att få rösta. 

I Sverige infördes den rätten år 1919 då efter 12 år av diskussioner och debatter om detta ska 

godkännas eller inte. Samhället har aldrig varit helt jämställt. Detta kan man fortfarande se i 

en del andra kulturer. Vi i Sverige har som jag tidigare nämnde kommit en bit på väg gällande 

jämställdheten men är kanske inte riktigt där än. Med detta menar jag att förskolan strävar för 

att könsrollerna ska minska men vår kultur och vårt samhälle med de kvarlevande normer som 

finns är för starka för att förskolan på något sett ska kunna förändra detta på egen hand.  

Leken 

Precis som Hellman (2010) nämner även Öhman (1999) att det kan ses tydliga mönster i 

leksakerna barnen använder sig av i verksamheten. Barbie blir till förebilder för flickorna som 
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vill identifiera sig med vuxna kvinnor. Öhman menar att de tar hand om de små dockorna i 

leken och åker för att handla i deras rollekar. Frågan är då vilken verklighetsbild barnen i 

fråga då får? Hellman har även hon observerat barnen ute på en förskola där hon också kunde 

se dessa outtalade normer. Hon fokuserade även en del på just leksakerna, som man kan läsa 

ut ifrån titeln på hennes avhandling Kan Batman vara rosa?. Hon tycktes se att färgen på 

leksaken nästan hade större betydelse hos barnen än vad själva leksaken föreställde. 

Vad som bidrar till könsuppdelningen kan till viss del vara just leksakerna. I delegationen för 

jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) skriver man om de könskodade leksakerna i 

verksamheten. Det nämns att på vissa förskolor har man helt och hållet valt att ta bort 

leksaksbilar, just för att man anser att pojkarna per automatik leker med dessa istället för att 

välja något annat alternativ. En annan förskola menar dock att man inte alls behöver ta bort 

några leksaker för att barnen i vilket fall som helst kommer att möta på dessa material utanför 

förskolan ändå, precis som jag tidigare nämnde är förskolan en del av samhället där 

diskussioner om just genus och könsroller förs dagligen (Engström, 2008). 
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Teoretiska perspektiv 
För att få en bild av vad denna studie kommer fokusera på menar Wehner-Godée (2011) att 

man kan sätta på sig olika glasögon beroende på vilket perspektiv man ska titta utifrån. 

Glasögonen talar om ifrån vilken vinkel jag ska se på saker och ting. Emilsson (2011) menar 

att man kan tänka, innan man väljer perspektiv och glasögon vad jag kan få syn på med dessa, 

respektive de andra glasögonen. Jag får helt enkelt göra ett övervägande vad som intresserar 

mig mest. Jag har valt att se på hur pedagoger resonerar kring den rådande könsuppdelningen 

på förskolan, hur pass uppdelat pojkar respektive flickor leker eller om de inte är vidare stora 

uppdelningar. Jag vill se medvetenheten (på förskolorna jag gör min undersökning på) om 

genus och könsindelningar. När man ska välja teoretiskt perspektiv tror jag det beror på vad 

man vill fokusera på.  

Karlsson (2014) liknar det som att man ser ut över en stad med massa hus, där man väljer ett 

hus att fokusera på (som kan ses som sitt undersökningssyfte och område). I detta hus finns 

massa rum. Varje rum kan man se som ett perspektiv, och i varje rum ligger det verktyg på 

golvet man kan använda sig av, vilket då är begreppen man använder i just det valda 

perspektivet. Man kan se det som att jag väljer lekhuset i min stad. När jag fokuserar närmare 

hittar jag dörren för genus och traditionella könsmönster. På golvet i mitt rum finner jag 

verktyg/begrepp så som könsstereotypt, könsmönster och genusperspektiv. Dessa är de 

begrepp som används när jag gör min studie för att fokusera mitt syfte med hjälp av mitt 

perspektiv.  

Eftersom min studie grundar sig i pojkar och flickor och deras uppdelning i förskolan spelar 

även det sociala samspelet in. Hur ser samspelet ut mellan barnen? Öhman (1999) beskriver 

att barnen ofta leker rollekar där flickorna är hemma och lagar mat och tar hand om barnen 

medan pojkarna ska göra karriär och är mer stridande i sina lekar. Ett perspektiv man kan se 

på barnens lek och samspel utifrån är Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Vygotskij menar 

att barn lär sig i samspel med andra och att man hela tiden är i förändring (Kroksmark, 2011). 

Detta innebär att barnen då lär sig mycket av både barn och vuxna. När pedagogerna för över 

sitt synsätt och sina förgivettaganden på barnen om exempelvis artefakter som i detta fall är 

leksaker, påverkas barnen av pedagogerna.  

Vygotskij (Kroksmark, 2011) nämner även den proximala utvecklingszonen som ett begrepp 

inom det sociokulturella inlärningsperspektivet. Den proximala utvecklingszonen har tre 

nivåer eller steg. Vid det första steget lär sig någon, exempelvis ett förskolebarn, i samspel 

med någon annan, exempelvis en pedagog något om något som pedagogen har mer kunskap 

om, eller helt enkelt är mer kapabel till än vad barnet är. Vid nästa steg kan barnet själv lösa 

situationen/problemet utan pedagogens närvaro. Vid det tredje steget har detta automatiserats 

och barnet är nu kapabel till att lösa problemet per automatik. Barnet har då fått en ny 

kunskap och kan hantera det själv i fortsättningen.  

Vygotskij (Kroksmark,2011) beskriver vikten av barnens sociala kontext och även den 

kulturella kontext vi är en del av. Han menar att vi som individer lär i samspel med varandra 

och påverkas av omgivningen och samhället runt oss. Han betonar vikten av samspelet mellan 

barn i tidigare åldrar men även hos vuxna människor. Språket är ett viktigt kunskapsverktyg 
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menar Vygotskij. Vi erövrar ny kunskap och nya erfarenheter men påverkas hela tiden av våra 

tidigare erfarenheter som bidrar till dem vi är idag. Detta gör att vi handlar därefter. Vygotskij 

kallar detta inlärningssätt för medierat lärande, där lärandet startar i samspel med andra för att 

sedan ta ett nytt steg i sin kunskapstrappa.  

Kroksmark(2011) beskriver Vygotskijs sätt att se på artefakter. Artefakter är viktiga verktyg i 

en sociokulturell miljö. Han beskriver en artefakt som ett verktyg som människan samspelar 

med. Exempelvis kan detta verktyg vara en bil, som förflyttar oss från punkt A till punkt B. 

Det kan också vara en penna beskriver Kroksmark. En penna är ett verktyg som människan 

kan använda sig av för att skriva ned något viktigt. Pennan hjälper oss med andra ord att 

komma ihåg något utan att vi behöver ha det färskt i minnet utan istället blir påmind av lappen 

som vi använt pennan till. Vygotskij menar att pennan i sig inte är ett viktigt material eller 

verktyg utan det är när man sedan använder pennan för att skriva med som den blir en artefakt 

i en sociokulturell mening. Vygotskij menar vidare att utan pennan eller datorn skulle vi som 

människor vara mer begränsade än vad vi är idag. Precis samma gäller vårt språk som vi talar. 

Språket som verktyg kallas för en också artefakt. Språket, menar Vygotskij, utvecklas och 

förändras beroende på den pågående sociokulturella omgivning vi lever och samspelar i. I 

Den tidlösa pedagogiken kan vi även läsa att Vygotskij menar att skolan är viktig. Skolans 

uppdrag, menar han, är att förverkliga en social kontext. Denna kontext drivs med de 

kulturella verktygen. 

Vidare diskuterar Vygotskij (2011) lärandet och kunskapens betydelse. Han menar att barnet 

själv lär och uppfostrar sig själv genom sin vilja och sitt engagemang. Han beskriver inte den 

så kallade läraren som en utbildad person utan benämner henne eller honom som ”den 

Andre”. Den Andre behöver inte vara en lärare, utan det är en person som är mer kompetent 

än du och som du därmed kan lära dig av. Detta kan vara ett annat barn på förskolan. Den 

utbildade exempelvis förskollärarens uppgift är istället att entusiasmera barnet till att själv 

vilja lära och undersöka, och sedan ge eleven kunskap om hur man kan gå tillväga för att 

inhämta denna kunskap. För att göra det behöver eleven vad Vygotskij kallar för artefakter.  

Begrepp 

Jag tänker att denna studie kommer fokusera på ämnesteorier och kunskaper om just genus 

och könskodade leksaker. I förskolor kan det vara vanligt att benämna till exempel ett rum för 

en ”dockvrå”, vilket då i sin tur gör att personalen i förskolan har en stor roll när det gäller 

könskodade leksaker eller rum. Detta nämns i delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 

2006:75). En docka kan exempelvis ses som könskodad då en docka enligt mig är förknippat 

med en tjej medan leksaksbilar får mig att eventuellt tänka på pojkar. Frågan är då hur 

pedagogerna ställer sig till detta utifrån ett genusperspektiv. Jag kommer vidare att skriva om 

könsstereotypiska leksaker vilket kan liknas vid de könskodade, helt enkelt vilka leksaker som 

är typiska för pojkar respektive flickor. Begrepp som könsneutralt kommer att förekomma i 

studien. Könsneutralt står då för de leksaker/aktiviteter som inte är uttalat könskodade, som 

exempelvis papper och penna eller kanske ett brädspel. Som vidare nämns i delegationen 

(SOU, 2006:75) har en dockvrå gjorts mindre könskodad just på grund av att man ville ha 

miljön mer neutral gällande könsindelningen. 
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Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare resonerar kring könsstereotypiska 

och könsneutrala leksaker och material samt att se hur pedagogerna resonerar kring om det 

finns någon uppdelning mellan pojkar och flickor i förskolan, med fokus på leksakerna. 

Därför kommer jag även att använda mig av ett genusperspektiv och dess begrepp. Begrepp 

jag kommer använda mig av är bland annat könsstereotypt & genusuppdelning. 

Könsstereotypt är något man kan sätta som motsats till könsneutralt. Genusuppdelning eller 

indelning kan man se som att man delar upp grupper efter deras kön. Pojkar för sig och flickor 

för sig. Det kan även vara en grupp som själv delar upp sig utefter detta. Jag anser att dessa 

begrepp är relevanta och återkommande i min undersökning. Engström (2008) menar att ett så 

kallat genusperspektiv är relativt ovanligt inom forskning, men hon använder det perspektivet 

i sin studie. Hon menar att hon använder sig av genusperspektivet för att närma sig frågor som 

rör kön och genus med hjälp av ett sådant perspektiv, likt mig. 
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Metod 

Studiens kvalitet 

För att undersöka mina frågeställningar valde jag att gå ut i verksamheten och intervjua 

pedagoger i förskolan. Innan mina intervjuer var jag medveten om att mina svar inte kunde 

garantera att det ser ut såhär överallt och jag är medveten om att i fall jag intervjuat fler 

pedagoger kanske mitt resultat sett annorlunda ut. Jag utgår därför inte ifrån att det är såhär 

det ser ut överallt efter mina intervjuer. Däremot anser jag att den kunskap jag fått ut genom 

mina intervjuer kan få en bild av hur verksamheten ser ut på flera ställen, att det självklart kan 

skilja sig från förskola till förskola men att det överallt går att jobba ytterligare med 

könsfrågor inom förskoleverksamheten. Jag ville att intervjupersonen skulle tala om för mig 

vad de ansåg överensstämde med verksamheten och inte endast vad de trodde att jag ville 

höra. Jag hade inget specifikt svar jag ville åt, utan jag ville bara höra personalens 

resonemang kring den verksamhet de arbetar i. 

Metodval 

Det finns två olika typer av intervjuer att använda sig av. Kvalitativa och kvantitativa 

intervjuer. De kan också benämnas som ostrukturerad och strukturerad intervju (Bryman, 

2011). Den ostrukturerade intervjun kan liknas vid den kvalitativa, medan den strukturerade 

mer liknad den kvantitativa intervjuformen. Vid en kvalitativ intervju är frågorna ofta öppna 

och det finns plats för intervjupersonen att utveckla sina svar mycket. Vilket innebär att man 

kan gå djupare in på varje fråga. Den kvantitativa består ofta av slutna ja och nej-frågor. 

Denna metod kan användas om man vill ha en större mängd data och har tänkt intervjua 

många personer. Den kvanitativa intervjuformen kan man på ett lättare sätt föra statistik på då 

svaren är korta och som sagt ofta består av ett ja eller ett nej. Jag kommer i min undersökning 

att använda mig av en så kallad semi-strukturerad intervju som Bryman benämner det. Det är 

ett mellanting där jag som intervjuare måste se till att få intervjupersonen tillbaka på banan 

om han/hon svävar iväg allt för mycket i sina svar, men samtidigt finns det plats för 

följdfrågor från min sida och frågorna är öppna.  

Då jag anser att det är svårt att anteckna samtidigt som jag lyssnar på svaren jag får av 

intervjupersonen spelade jag in mina intervjuer, där fanns det en del etiska hänsynstaganden 

som jag kommer återkomma till senare i min studie. Men varför valde jag att intervjua 

pedagogerna? Man kan kanske tro att enkäter är detsamma fast man når ut till fler och därför 

får mer data att handskas med, vilket stämmer till viss del. Jag är medveten om att jag väljer 

bort att få svar från många, men å andra sidan är det viktigt för mig att höra tonfallet hos 

intervjupersonen, på grund av att det kan gå att misstolka vid enbart text hur pedagogen 

uttrycker sig. Det anser jag vara en nackdel med enkäter.   

Jag ansåg att det var viktigt att man får en relation till den man intervjuar. Att jag är där och 

gör min intervju istället för på telefon eller andra tänkbara sätt gör att personen får en bild av 

vem jag är och ett ansikte på den han/hon pratar med, vilket jag anser är av stor vikt. 

Detsamma för mig, jag får en tydligare och bredare bild när jag träffar personen öga mot öga. 

Jag ville därför till en början se till så att personen i fråga kände sig bekväm genom att börja 

samtalet med lite mer vardagliga frågor så som bakgrundsfrågor om utbildning och liknande 
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för att senare styra in på vad det faktiskt är jag var där för. Jag ansåg som sagt till en början att 

det var relevant att veta hur lång arbetserfarenhet inom förskolan mina intervjupersoner hade 

så därför var det lämpligt för mig att prata om sådana typer av frågor till en början. När jag 

sedan började mina intervjuer informerade jag om etiska hänsynstaganden och andra relevanta 

punkter mina intervjupersoner behövde veta.  

Urval 

Då jag valt intervju som metod var jag från början tvungen att ta ställning till hur många och 

vilka jag ville intervjua för att få svar på mina intervjufrågor. Först var jag tvungen att ha ett 

samtycke av förskolechefen (även detta återkommer jag till senare i studien under etiska 

hänsynstaganden). Då jag inte kände någon i förskoleenheten jag kontaktade, ansåg jag att det 

var bäst om chefen kontaktade några pedagoger och sedan välja ut de som var intresserade av 

att delta i undersökningen. Hur många intervjupersoner jag skulle intervjua fick jag dock som 

sagt fundera lite kring innan jag hörde av mig till chefen. Jag kom fram till att tre stycken 

skulle bli lagom för min studie. Jag valde helt enkelt kvalitet framför kvantitet. Genom att 

göra tre stycken intervjuer kunde jag sedan få ut det viktigaste och mest relevanta i svaren jag 

fick, samt inte missa några viktiga åsikter eller tankar, just för att jag skulle ha för många att 

använda mig av. Jag valde därför tre stycken för att jag kände att det var hanterbart för mig. 

Dessa tre har jag senare i studien valt att kalla Kristina, Susanna och Matilda. Enheten 

kommer jag att kalla för Stålbergaenheten.  

Genomförande 

Jag började med att kontakta chefen över Stålbergaenheten och fick direkt ett samtycke av 

henne. Hon talade om för mig att de arbetar aktivt med genus och normkritiskt tänkande. Jag 

kände då att det passade perfekt att göra min studie i Stålbergaenheten. Jag kom därefter i 

kontakt med tre olika förskollärare som ville delta i min studie. Dessa tre arbetade på tre olika 

förskolor men som sagt i samma enhet. Dessa pedagoger hade alla tre arbetat i 

förskoleverksamheten i minst tre år. Jag kom i kontakt med pedagogerna under mailkontakt. 

Först mailade jag ut ett informationsbrev till dem där jag beskrev hur studien skulle gå till och 

vilka etiska hänsynstaganden jag har att ta hänsyn till. Jag frågade om tid och plats för 

intervjun. Därefter fick jag svar tillbaka från dem alla om vilken förskola de arbetade på samt 

vilken tid som skulle passa dem. När jag sedan kom till vardera förskola för att intervjua 

pedagogerna hade jag med mig en blankett för att de skulle skriva under på att de hade tagit 

del av informationen och att de ger sitt samtycke till att delta(bilaga nr 2). Varje intervju 

gjordes i ett enskilt rum på förskolorna där jag tillsammans med min intervjuperson fick sitta 

ostörda.  

Transkribering 

Efter mina intervjuer transkriberade jag dem. Mina ljudinspelningar blev cirka 20-30 minuter 

vardera vilket resulterade i 73 minuter att transkribera till text. Att transkribera innebär att jag 

skrev ned allt som sades under inspelningen i ett dokument, varje intervju för sig. Detta gjorde 

jag då jag kände att det var lättare för mig att gå tillbaka och jämföra vad som sades under 

intervjuerna. Men också transkriberade jag dem för att det skulle bli en slags upprepning för 

mig om vad som faktiskt svarades på frågorna. Jag var noga med att skriva ned allt som sades 
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och även vid tveksamheter skrev jag ned detta för att minnas vilka svar som kom direkt och 

spontant och också de svaren som krävde lite betänketid.  

Vid min transkribering märkte jag att det blev otroligt mycket text och data som samlats in. 

Från början trodde jag inte att en intervju på cirka 30 minuter skulle bli så mycket text. För att 

göra det lättare för mig valde jag därför att sålla bort viss text som jag inte ansåg hade någon 

vidare relevans för min studie. Mycket intressant sades, men för att fokusera på mitt syfte med 

studien ansåg jag därför att mycket även kunde sållas bort. Bland annat kom vi in relativt 

mycket på normkritiskt arbete vilket jag anser vara väldigt intressant. Jag kunde dock känna 

att vi gled iväg från mitt huvudsyfte som var att undersöka hur förskollärare resonerar kring 

könsstereotypiska samt könsneutrala leksaker och material. Men även att se hur pedagogerna 

resonerar kring om det finns någon uppdelning mellan pojkar och flickor i förskolan, med 

fokus på leksakerna. Därför ansåg jag att den datan och informationen inte var av stor 

relevans för min studie. Dock ansåg jag att de diskussioner kring normkritiskt arbete som 

fokuserade på genus och leksakerna kändes relevant att ändå ha med i resultatet. Däremot 

valde jag inte att fokusera jättemycket på just mina frågeställningar för studien utan jag var 

relativt öppen för nya idéer och tankar då jag tänkte att mina frågeställningar kunde ändras lite 

efter intervjuerna. Det märktes dock under analysen som jag kommer återkomma till senare, 

att jag ändå fått svar på min studies frågeställningar genom att intervjufrågorna besvarat detta, 

därför har jag valt att dela upp min analysdel i olika underrubriker som kommer att fokusera 

mycket på mina frågeställningar.  
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Etiska hänsynstaganden 
Då jag i min studie valde att fokusera på pedagogernas förhållningssätt och inte barnen 

underlättade det en del. Hade jag haft mitt fokus på barnen, hade jag behövt vårdnadshavarnas 

skriftliga tillstånd. Nu var jag tvungen att ta hänsyn till i första hand att informera att jag 

tänkte komma och vad mitt material skulle användas till. Jag behövde i första hand ha 

samtycke av förskolechefen och sedan ett samtycke av personen jag skulle intervjua (Löfdahl 

2014). Genom att genomföra detta uppfyller man det så kallade informationskravet. I 

informationsbrevet jag gav till intervjupersonerna skulle det nämnas vad jag som forskare 

skulle göra, vad som krävdes av intervjupersonen men också att personen när som helst kunde 

välja att avbryta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet samt anonymitetskravet fanns att ta 

hänsyn till också, att jag som gör min undersökning aldrig får skriva vart jag gjort min 

undersökning eller vem jag intervjuat menar Löfdahl. Det ska då inte heller gå att spåra detta. 

Nyttjandekravet innebär att den information jag samlade in inte ska användas till något annat 

än mitt arbete. Min data som jag samlade in ska också förvaras på ett säkert ställe där ingen 

obehörig kunde få tillgång till den. Jag anser att då man som student och forskare har ett stort 

ansvar gällande den insamlade datan är det viktigt att man bevarar den på ett säkert ställe där 

ingen obehörig har tillgång till den. Jag var därför noga med att informera chefen i första hand 

om vilka riktlinjer jag hade att gå efter, samt regler att ta hänsyn till, bland annat 

Vetenskapsrådets (2011)  rapport God forskningssed. 

Jag har tidigare nämnt att jag inte ville att någon av de jag intervjuade skulle känna sig 

obekväma, då var jag tvungen att tänka igenom mina tänkta frågor ordentligt så att de inte 

kunde missförstås och ses som ”påhopp” eller förgivettaganden. Det gällde helt enkelt att 

hålla sig professionell och saklig. Hit hör även det Skånfors (2013) skriver om trots att hon 

har observerat barn och jag har intervjuat pedagoger, är det ändå av stor relevans att inte ta 

saker förgivet av det som sägs och lägga in personliga värderingar. Då finns det risk att det 

inte blir material som pedagogerna faktiskt har sagt om jag lägger in dessa värderingar vid 

transkriberingen från ljudinspelning till text. Detta ansåg jag vara svårt, att inte förgivetta 

saker som sagts i inspelningen just för att jag kan ha en bild av verkligheten medan min 

intervjupersons verklighet är en annan vilket gör att jag i min tur lätt analyserar deras tankar 

på mitt sätt. Detta har varit problematiskt vid analysen av min data.  
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Resultat 
I början av varje intervju frågade jag mina intervjupersoner när man i deras verksamhet 

diskuterar frågor som rör genus. Gemensamt svar för alla blev då ett så kallat arbetslagsmöte 

som de har varje vecka på förskolorna i Stålbergaenheten där de diskuterar viktiga ämnen så 

som genus och  likabehandling. Där finns även tillfälle att diskutera frågor som kommit upp 

under veckan. Ofta har arbetslagsledaren på varje förskola dock förutbestämt vilket ämne man 

ska diskutera vid detta tillfälle. En av pedagogerna menar att genusfrågor är otroligt viktiga att 

ta upp vid detta möte men att det bara är en del av en massa annat som brukar tas upp. 

När jag börjar mina intervjuer frågar jag intervjupersonen om vad begreppen ”könsstereotypt” 

och ”könsneutralt” innebär för henne. Jag vill inte ge ett färdigt svar till dem genom att direkt 

förklara min bild av begreppen utan jag vill ha deras bild av vad dem anser att dem innebär. I 

stora drag förklarade dem för mig ungefär på samma sätt som jag förklarat dem i min 

forskningsöversikt. Men något jag fastnade extra för var en av mina intervjupersoners svar. 

Det var Kristinas tankar om att det inte fanns något specifikt i hennes värld som var just 

könsstereotypt, dock var hon medveten om att det självklart finns en generell bild av vad som 

är just manligt eller kvinnligt i samhället. Hon säger såhär:  

         Om jag tänker aktiviteter just så finns det inte så mycket i min värld som är könsstereotypa 

aktiviteter. Men så kan det ju vara ändå att man har en generell bild av att killar spelar fotboll 

och tjejerna gillar dans. Men i min värld finns det inte det. Och där tycker jag att vi i förskolan 

är vi ganska intvingade i att vi ska få med alla barn och vill att alla ska prova allt och sådär. 

Färgernas betydelser 

Susanna menade att färger har en stor betydelse i och med vad som är flickigt och pojkigt, 

exempelvis i en leksaksaffär, som hon inte alls är speciellt förtjust i. Hon menar att någon 

redan tänkt färdigt åt henne där. Där ser man färgerna i första hand för att sedan se vad 

leksaken föreställer. Såhär beskriver Susanna det med hennes ord: 

 Jag tänker att färger säger ju jättemycket om leksaker men sen tänker man på 

användsningsområdet.  Jag menar bara man går in i en affär så är det ju inte svårt att veta hur de 

tänkt. Jag gillar ju inte leksaksaffärer jag tycker det är bland det värsta som finns. Så.. Så färger. 

Det är det första. Samma sak i en klädaffär. Det första är ju färger. Sen kan  man gå in och titta 

på vad det är liksom. Man ser ju direkt. Det är färdigtänkt. Någon har ju tänkt åt än. 

Fokus vid denna fråga blev dock lite olika. Frågan var relativt öppen och min tredje 

intervjuperson Matilda svarade utifrån sin yrkesroll. Hon ansåg att könsneutralt och 

könsstereotypt är fokus på materialen de har att erbjuda på förskolan. Hon menar därför att 

det är viktigt att både pojkar och flickor får testa på typiska feminina material samt de 

maskulina materialen. Matilda säger att: 

Enligt mig jobbar vi inte så mycket med könsneutrala leksaker och aktiviteter. Vi vill att barnen 

ska bli berikade med båda delar. Barnen ska få prova på det typiskt maskulina och det typiskt 

feminina, oberoende på vilket kön de har. Eller vad de identifierar sig som. Det är viktigt att 

man ska få prova på hela aspektrat. Rollek, kläder, lego och så. Man har båda könen 

representerade. Vi vill att barnen ska kunna leka fritt och gå emellan och dom som inte går 

emellan är vi där och utmanar att våga prova.  
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På förskolan där Susanna jobbar, och har jobbat i tre år, tänker man lite annorlunda. Hon 

anser att det är av stor vikt att ha mycket könsneutrala leksaker för att få bort det här med just 

färger. Sen får man även med sig mycket hemifrån. Susanna menar att man måste vara 

medveten om att förskolan är en del i ett samhälle utanför som hela tiden är i förändring, att vi 

i förskolan har en stor roll till att forma barnen till goda samhällsmedborgare. Hon menar att 

man därför måste vara insatt i vad som händer i världen utanför. Barnen måste få veta att det 

finns många olika vägar att gå och inte enbart en. På Susannas förskola arbetar man också 

mycket med återvunnet material (så kallat remidamaterial). Det finns mycket fördelar med det 

och framför allt är det könsneutralt anser Susanna som säger att: 

 ..jag menar när man kommer in hit då har vi ju liksom inte det här färgtypiska. Sen har vi ju 

mycket remidamaterial här som är mycket könsneutralt där det  inte finns en färdig tanke. Vill 

du bygga ett torn av dina saker medan jag vill bygga ett staket. Ja, men okej. Det finns liksom 

inget färdigt. 

Pedagogerna menar även att det är av stor vikt att all personal på deras förskolor jobbar på 

samma sätt, att försöka ta samma väg för att uppnå förskolans mål. Annars menar 

pedagogerna att barnen kan bli förvirrade om olika personal ger olika budskap. Därför ses 

arbetslagsmötet som ett möte av stor betydelse för den utvecklande verksamheten gällande 

bland annat samspel, bemötande och ställningstaganden.  

Bemötande 

Kristina diskuterade om en pojke som en gång kom med en rosa utklädningströja. Hon menar 

att man inte bör lägga någon fokus på vilken färg tröjan har utan snarare dess funktion. Hon 

pekar på att detta skrivits om i deras likabehandlingsplan: 

Vi har bland annat skrivit om hur de äldre barnen kanske säger att färgen rosa är tjejig. Då 

försöker vi bryta ned till vad är det barnen pratar om? En rosa tröja? Då byter vi istället 

inriktning och pratar om hur den känns. Är den skön? Är den varm? Vi pratar istället om 

funktionerna. Vi tänker också att vi vill utmana barnen lite.  

Då återkommer vi till färgens betydelse på materialet. Att färgen var betydande kunde jag se 

hos alla tre pedagogerna. Leksakerna kodas ibland automatiskt med hjälp av färgen. Detta 

märkte Matilda när de tog in rosa lego. Pedagogerna observerade detta och såg att flickorna 

valde de rosa legobitarna i första hand medan pojkarna hellre valde en annan färg. Matilda 

förklarar det såhär: 

 Men just när vi hade rosa lego såg man att många flickor ville bygga med dom rosa bitarna och 

pojkarna valde inte dom rosa. En liten detalj kanske att det var så. Men det är väl något som 

smittar också. Dom är väldigt sådär iakttagna av varandra. 

När jag och Kristina diskuterade vidare om dockor och bilar som kan ses som väldigt 

könsstereotypt säger hon något mycket intressant:  

Det är ett så pass inarbetat material och har alltid funnits. Barn har alltid varit fascinerade av 

bilar och dockor. De tycker att det är fantastiskt kul liksom. Så bara därför ska det ju finnas 

eftersom det är något de tycker om. Men sen om vi hela tiden jobbar med att bemöta dem på ett 

givande sätt så är det ju att vi behöver utmana tjejer i att tuffa till sig lite och köra racerbilar. Det 
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kan ju vara något som förhoppningsvis kan arbeta med medan killarna kan jobba lite mer 

med...om  man  tänker lite på forskning och så kan det ju stå om att sätta ord på känslor. Då kan 

ju dockor vara ett sätt. Absolut inte det enda men det kan vara ett material som kan få dem att 

jobba med det. Men jag tycker ändå att de materialen ska finnas. De ska absolut inte tas bort. 

Även fast de arbetar mycket med könsneutrala material resonerar Kristina att hon inte anser 

att man ska välja att ta bort de stereotypa materialen utan istället fokusera på funktionerna och 

försöka minska färgens betydelse på exempelvis bilen för att färgen säger så pass mycket 

annars gällande könskodning. Om vi då återgår till exemplet som jag och Susanna pratade om 

mycket som har med färgens betydelse att göra, gällande pojken med rosa tröja. Jag frågade 

henne hur hon tycker att man ska bemöta detta. Hon berättar då för mig att hon anser att det 

kan bli lite för överdrivet när man berömmer. Hon anser att vi som personal hela tiden talar 

om för barnen hur fint och bra allt är. Susanna menar att den rosa tröjan inte är finare på 

honom än på någon annan och bekräftar därför att hon ser att pojken har rosa tröja men inte 

mer än så. Att bara bekräfta brukar räcka menar hon.  

 ..alltså man får lägga sig på en väldigt neutral nivå. Den rosa tröjan är inte finare på honom än 

den är på någon annan  liksom. Och jag behöver inte säga att det är fint. Utan jag kan säga att 

jag ser att du har en rosa tröja på dig idag. Det kan räcka. Jag har uppmärksammat det är helt 

okej.  

Om ett barn exempelvis kommer fram med en teckning som hen har ritat och visar att hen är 

stolt över den, överöser vi barnet med komplimanger om hur fin teckningen är fast vi i själva 

verket inte ser vad teckningen föreställer. Susanna anser att vi bör akta oss för att säga för 

mycket vissa gånger. Hon menar att barnet kan analysera detta då hon som pedagog lägger in 

sina egna värderingar i hur hon nyanserar sig när hon berömmer teckningen. Var teckningen 

verkligen så fin? Vilket tonfall hade hon? 

Leksaker som verktyg 

Något annat som diskuteras i intervjuerna är speglingsmöjligheter och tillhörigheter med hjälp 

av materialet på förskolan. Detta menar personalen att exempelvis dockor kan användas till. 

Genom att använda dockor som speglar alla i exempelvis olika hudfärger och hårfärger ökar 

det, enligt personalen, barnen att känna en tillhörighet till något/någon. De speglar sig i 

dockorna. Susanna säger att: 

Nu har vi faktiskt valt att köpa in material med just de här med speglingsmöjligheterna. Vi har 

valt att köpa dockor som är lite representerade för alla. Dockor med mörk hy och mörkt hår och 

sådär. Det är ju för att man ska hitta någon som är som sig själv. Oavsett om man är  pojke eller 

flicka. Förr var det ganska mycket rosa. Det var spets och så. 

Där hon jobbar har man även haft en så kallad ”gosedjursmottagning” som tema, där barnen 

fick ta med sig ett varsitt gosedjur till förskolan. Därefter delade enbart personalen in 

gosedjuren i två olika högar. En för pojkarnas djur samt en för flickornas djur, för att sedan se 

om man kan se några likheter och skillnader mellan högarna. Man kunde, enligt Susanna inte 

se jättestora skillnader. Åtminstone inte lika stora skillnader som man från början trott. 

Namnen på gosedjuren var inte speciellt könskodade. Självklart fanns det vissa undantag men 
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resultatet blev inte alls som personalen från början trott. Detta diskuteras närmare i 

diskussionsdelen.  

Kristina är lite inne på samma spår som Susanna tidigare påpekade och menar också att 

barnen måste bli medvetna om att deras värld är en del av en värld som är så mycket större. 

Hon anser att förskolan har en sådan möjlighet att erbjuda en bredd för barnen med tanke på 

materialen. Hon säger såhär: 

 ..och hemma så kan man inte erbjuda allt där har man sin värld och man har sina rutiner och 

man får dom erfarenheterna man får liksom. Genom familjen och den dom är. Men förskolan 

kan verkligen erbjuda den där bredden liksom.  

Det hon säger syftar till att hon menar att förskolan kan erbjuda en bredd på material och 

leksaker. Många har inte samma bredd hemma utan det är en otrolig möjlighet personalen har 

i förskoleverksamheten. När vi diskuterade om leksakernas betydelse för verksamheten, 

berättade Kristina för mig att på hennes förskola har det diskuterats flitigt om just bemötande 

av barnen och leksaker men även en del om miljön.  

Pedagogiskt arbetssätt 

Med fokus på barnens egna uppdelningar vid leken pojkar och flickor emellan har 

pedagogerna lite olika syn på detta. Ofta kom vi in på diskussioner om just de olika miljöerna 

på förskolan. Så som inomhusmiljön och utomhusmiljön. En av mina frågeställningar i 

studien är som jag tidigare nämnde att se hur personalen resonerar kring hur och när 

uppdelningen märks av mellan de olika könen. Därför frågade jag i stort sett denna fråga rakt 

ut, om personalen upplever några uppdelningar och i så fall hur och när. Den första 

kommentaren hos egentligen alla tre var att de inte märkte jättemycket uppdelning. Men när 

vi diskuterade djupare i detta kom det fram att det ändå finns en del uppdelning. Pedagogerna 

anser att det är viktigt att man utmanar barnen lite i leken, precis som Susanna säger i 

intervjun, att man kan ställa frågor som vad ska du använda bilen till. Vad kan man använda 

bilen till?  

Matilda tycker sig se lite uppdelningar emellanåt men ser det inte som något större problem. 

Hon tycker inte att man ska se det som ett problem om det bara är tjejer som intresserar sig för 

en sak eller en aktivitet exempelvis. Hon säger i vår intervju att:  

Det är väl mest att man tänker att ”Oj det kanske inte bara ska vara killar i den här gruppen eller 

inte bara tjejer i den där gruppen” utan att det är gott att man blandar. Men ibland kan det ju 

vara så också att om man jobbar med ett visst projekt kan det ju vara så att de börjar intresserar 

sig för en viss sak och då förbjuder vi ju inte.. ”Nej men oj nu är det bara tjejer nu måste vi byta 

ut här” utan då är det okej. Inte så att det är dödsviktigt att man måste blanda utan mer att man 

måste ha en medvetenhet att ”Jaha nu väljer dom bara varandra då kan det vara gott att vi 

blandar lite så att dom kan få inputs från andra”.  

Man kan fundera kring om det fungerar bättre att ha mer könsstereotypa leksaker i förskolan, 

just för att barnen, som Matilda säger, ska få en bredd på vilka leksaker som finns. Detta 

kommer jag diskutera närmare i diskussionskapitlet. Matilda kom även in på något annat 

väldigt intressant närmare bestämt hennes roll i verksamheten samt vart hon befinner sig på 
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avdelningen men också vart barnen befinner sig. Hon menar att det inte spelar någon vidare 

roll om det är en typisk pojk- eller flickaktivitet utan mycket beror på vart personalen befinner 

sig inne på avdelningen men även ute på gården.  

Som jag tidigare skrev diskuterade vi miljöns betydelse och påverkan. Mina tre pedagoger 

diskuterade aktiviteten fotboll. Fotboll var en sådan aktivitet som de ansåg mer pojkig. Även 

fast man menar på att flickorna ibland också kunde vara med sågs det som att fler pojkar 

spelade fotboll, och egentligen mer sport generellt än flickorna. Det råder delade åsikter om 

miljön inne och ute på förskolorna kring vart det ses mest könsneutralt eller könsuppdelat. 

Kristina och Matilda menar att aktiviteterna och leksakerna ute är väldigt könsneutrala i övrigt 

till exempel sandlådan och gungorna. Susanna kände dock att könsuppdelningen märks av 

tydligare ute. Hon berättade även att hon anser att pedagogen har en roll i 

utomhusverksamheten då hon menar att:  

Sedan kan vi medvetet som pedagoger välja att vi tar oss någon annanstans eller idag spelar vi 

inte boll. Men då måste jag se till att erbjuda något annat för det kan inte vara att ”nu har ni 

spelat boll i tre dagar. Det blir ju nästan för..mycket då” utan då kan jag välja att vi gör det här 

istället att vi går på en upptäcktsfärd i skogen. Då är ju alla liksom på lika igen. Det gäller ju att 

vara medveten om de val man gör. För det kan ju också bli så att: hon sa att vi inte får spela boll 

idag. 

Hon menar att man inte bara kan ta bort en aktivitet ifrån barnen utan i så fall måste man ha 

en tanke med att man gör det och därefter erbjuda någonting annat. Hon diskuterade mycket 

om att hon ofta tar med barnen ut i skogen på upptäcktsfärd eller liknande. Just för att alla 

barn ska vara mer tillsammans och för att undvika uppdelningen det ofta blir på Susannas 

förskola utomhus annars.  

Pedagogernas uppfattning om samspel  

När jag nu är inne på det här med könsuppdelningen mellan pojkar och flickor pratade vi 

under intervjuerna om det sociala samspelet mellan pojkar och flickor i leksituationerna under 

dagen. Som jag tidigare nämnde menar Vygoskij (Kroksmark, 2011) att barnen lär sig i 

samspel med andra. Matilda berättar för mig att de har en grupp pojkar som alltid leker 

tillsammans. Hon visste inte om detta var för att de var av samma kön eller om det handlade 

om att alla dessa pojkar hade ganska svårt med det svenska språket. Alla tre var nämligen 

engelskspråkiga. Hon trodde att det var mycket därför, att de känner en tillhörighet till 

varandra, att någon är som dem. Kanske är det bara en tillfällighet att alla är just pojkar. Detta 

kan förklaras med hjälp av Vygotskijs sociokulturella perspektiv där man lär sig i samspel 

med andra. För dessa barn som har samma språk kanske det är lättare att först lära sig av 

varandra på sitt modersmål, för att sedan ta hjälp och utveckla sig ytterligare genom de 

svenskspråkiga barnen. Det märktes tydligt på alla tre att vi lätt gled in på diskussioner om 

just normkritiskt tänkande. Detta främst på materialen, leksakerna och dess betydelse. De 

påpekar dock att genus har med detta ämne att göra, men att vi ibland hamnar i diskussioner 

om exempelvis etnicitet och arbetet kring detta. Ofta jämförde pedagogerna det med just 

genus. Likabehandling gäller genus likväl som etnicitet och andra kulturella föreställningar.  
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Samspel och lek diskuterades mycket. Man menade att ju äldre barnen blir, så märks 

uppdelningar och samspelet av tydligare. Vem som är kompis med vem och liknande. När 

barnen är yngre menar Kristina att de prövar sig fram i olika samspelskonstellationer hela 

tiden. Hon säger att: 

 Det är ju lite olika konstellationer och så. Det är egentligen när det går kanske det här sista året 

där och så kanske är mer då de börjar få det där specifikt att de är lite mer kompis med den. 

Eller så.. innan byts det hela tiden och de letar sig fram i det där samspelet hela tiden, tycker jag.  

 Tyvärr pratade vi inte vidare om det, och jag kan fortfarande undra vad hon menade med den 

meningen. Pojke-flicka, flicka-flicka, pojke-pojke? Matilda delar dock åsikten med Kristina 

att i deras verksamhet, som hittills inte haft jättestora uppdelningar mellan barnen, har under 

det senaste året blivit tydligare uppdelningarna. Båda ser att det händer något när barnen 

kommer upp i högre ålder.   

Diskussion 
I denna diskussionsdel diskuteras det kring hur personalen resonerade i våra intervjuer. 

Viktiga kommentarer och åsikter dessa tre pedagoger hade kommer också att studeras 

närmare.Vilket är personalens tillvägagångssätt gällande läroplanen (98/10) för att nå 

förskolans mål med fokus på genusuppdelningar och jämställdheten? Hur kan jag koppla 

teorier och tidigare forskning till mina intervjupersoners svar? Men framförallt, hur besvaras 

studiens frågeställningar? 

Likheter 

Till en början vill jag påpeka att det tydligt märktes att vi har ett styrdokument med mål att 

sträva efter i mina intervjuer. Exempelvis Läroplanen (98/10) för förskolans mål om att:  

 Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling (Skolverket, 2010. s.4). 

I mina intervjuer diskuterade vi en del normkritiskt arbetssätt. Vilket pedagogerna talade om 

från mig att det var något de arbetade hårt med. 

Färgens betydelse 

Något mina intervjupersoner också diskuterade var färgens betydelse. Dock nämner aldrig 

Hellman (2010) något om hur pedagogerna resonerar kring färg och könskodning i förskolan i 

sin undersökning, vilket min studie lite syftar till. Hellman skriver istället i sin avhandling, att 

utifrån hennes barnintervjuer kunde man se färgen som en tydlig markör även där. Där ansåg 

pojkarna att tjejer som var klädda i rosa inte kunde vara Batman i leken. För visst har man väl 

aldrig sett en rosa Batman? Och precis som jag tidigare problematiserade och som även 

Susanna påpekade i min intervju, svarade Hellmans intervjupersoner om just 

leksaksaffärernas påverkan på barnen. Barnet i hennes studie var själv medveten om hur det 

ser ut i en leksaksaffär eller en leksakskatalog. Gustav, som han hette, berättar att man som 

pojke och flicka får leka med vad man vill, man får helt enkelt välja själv. Men 

leksakskatalogen/affären sade något annat. Jag som endast pratade med vuxna om deras 

resonemang och där med valde bort barnens perspektiv på detta, kan lätt hitta gemensamma 
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resonemang hos barnen i tidigare avhandlingar. Här anser Vygotskij (Kroksmark, 2011) att vi 

som enskild individ lär i samspel och relation till andra. Vi påverkas av samhällets kultur, 

vilket barnen i Hellamans studie visar på. Dessa barn har sett, bekräftat och sedan förverkligat 

det i sin lek hur det ser ut i samhället, som i detta fall är leksaksaffären. Detta grundar sig i 

barnens erfarenheter. Hur de har upplevt affären och hur många barn sedan ser det som det 

rätta sättet att tänka, pojkar för sig och flickor för sig. Jag tänker också att barnen möter på 

mer uppdelningar mellan könen än i leksaksaffären. Inte enbart gällande leksaker och 

aktiviteter utan också exempelvis olika omklädningsrum i ett badhus eller i en gymnastiksal. 

På flera förskolor ute i landet har jag observerat hur pojkar och flickor har olika toaletter. En 

pojktoalett och en flicktoalett. Barnen ser detta och lär sig att, enligt mina tankar, att det är 

skillnad på en flicka och en pojke. Även fast det inte gäller en leksak eller en aktivitet på 

samma sätt, blir det ändå en uppdelning, precis som i leksaksaffären. Vilket gör att barnen får 

med sig dessa erfarenheter från att de föds.  

Jag kunde i min undersökning se att i förskolan ansågs dockor vara mer könskodade än många 

andra leksaker. Därför, gemensamt i Stålbergaenheten, använde man dockorna till att visa på 

exempelvis olika hudfärger och ögonfärger. Detta anser jag vara ett utmärkt sätt att använda 

sig av just artefakter som är mer kodade. Jag tänker mig en pojke som exempelvis kommer 

ifrån Afrika, till en förskola i Sverige där majoriteten är ljusa med ljust hår och blåa ögon. Där 

är det av otroligt stor vikt att vi som personal är där för denna pojke och gör allt för att han 

ska känna den tillhörighet han behöver. Lundgren (2008) pratar om hur svenskhet förs över på 

dessa barn, att de inte följer de svenska normerna. Vilket jag tänker kanske gör det ännu 

svårare för barnen att till en början känna sin tillhörighet. En docka som har hans hudfärg, 

ögonfärg samt hårfärg skulle eventuellt kunna göra att han känner att det finns andra som han. 

Han är inte annorlunda. Detta diskuteras mycket ute i förskolorna jag varit på samt att man 

även kan använda sig av annat material också, så som böcker, lekar, ramsor och annat för att 

stärka dessa barn som inte hör till majoriteten i förskoleverksamheten, och egentligen i 

Sverige överhuvudtaget. Jag tänker att dockorna kan bidra till att jobba för eller emot andra 

typer av normer precis som i detta fall. Den blir därmed kanske inte lika könskodad som 

annars.  

Intervjupersonernas personliga åsikter 

Något som framkom under min intervju med Kristina var att det finns en generell bild av hur 

folk brukar tänka, till exempel att fotboll är en pojkaktivitet medan dans förknippas generellt 

med flickor. Men för Kristina är det inte så, eller är det snarare så att hon inte vill se det så? 

Kanske strävar hon efter att tänka på detta sättet. Odenbring (2010) såg ofta barnen leka 

pusslekar och jaga varandra. Det var en aktivitet där både pojkar och flickor deltog. Jag 

förstår Kristinas tankar men samtidigt tänker jag att likt det Odenbring syftar till leker barnen 

mycket ihop också. Kristina menar att det finns en generell bild av en typiskt pojkaktivitet och 

en flickaktivitet. Men för vem? Enligt henne sågs ju ingenting som typiska aktiviteter för en 

pojke eller en flicka. Vad är det som gör att, ifall Kristina har rätt, vi tänker på detta sätt. 

Odenbring försöker gång på gång visa på motsatsen i sin studie. Att pojkar och flickor 

påverkas av samhället och att det egentligen inte bör finnas normer för pojkighet eller 

flickighet. Och eftersom jag själv intresserar mig så otroligt mycket för just detta ämne vill 

jag ju, innerst inne se det som att det inte finns något som är just könsstereotypiskt. Men i och 
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med att vi påverkas mycket av kulturella aspekter enligt mig men också enligt Vygotskij 

(Kroksmark, 2011), exempelvis det jag och flera med mig diskuterat om samhällets påverkan 

på oss. Leksaksaffärer påverkar barnen och barnfamiljer, men även förskolan. Detta 

återkommer jag till under rubriken ”samhällets påverkan”.  

Olikheter 

Men hur såg de olika pedagogerna i övrigt dessa material och leksaker de hade att erbjuda på 

vardera förskola? Som jag tidigare skrev resonerade intervjupersonerna i stora drag på samma 

sätt men det fanns också en del som skiljde dem åt. Det resonerades kring om att rätt sätt var 

att föra in mer könsneutralt material i verksamheten medan Matilda däremot inte uttryckte sig 

riktigt likadant som de andra. Hon ville åt en bredd för alla barnen. Det ska finnas något för 

alla menade hon. När man har en bredd på leksaker, som Matilda menar är att erbjuda både 

könsstereotypa och könsneutrala leksaker, kan det medföra, enligt mig vissa nackdelar också. 

Hellman (2010) problematiserar detta då hon diskuterar leksaker som anses ha hög status. 

Man ses som mer eller mindre populär beroende av vilka leksaker man har. Nu är det ju dock 

så att förskolan äger dessa leksaker, men jag tror ändå att detta kan påverka vem man vill leka 

med, beroende av vilken leksak man leker med. Därför är jag av den åsikt att man som 

pedagog har en viktig roll i verksamheten gällande vilka leksaker som köps in eller tas bort 

helt. Även fast man har främst könsneutrala leksaker tror jag ändå att detta kan uppstå, dock i 

en mindre utsträckning. Som pedagog anser jag att man bör ha koll vid den så kallade fria 

leken, fastän den är ”fri” vad barnen leker med och vad som sägs. Enligt Odenbring (2010) 

avbröt en pedagog den fria aktiviteten och leken för att barnen misskötte sig. Då funderar jag 

kring i vilken utsträckning pedagogerna är närvarande vid den fria leken. Ses det som en 

aktivitet i väntan på något annat, eller är det faktiskt en värdefull tid? Enligt mig kan denna tid 

vara den viktigaste tiden på dagen för barnen. De lär sig som bäst då, detta enligt Vygotskijs 

sociokulturella teori. När barnen får tid med varandra, leka och ha roligt utvecklas dem som 

allra bäst genom det sociala samspelet  

Pedagogerna ställer sig lite olika till betydelsen av uppdelningarna av barnen (pojkar och 

flickor) vid både så kallad ”fri lek” men även vid de styrda aktiviteterna. Matilda menar att 

det är viktigt att man blandar exempelvis etniciteter och kön för att få en spridning. Dock 

anser hon att det inte är hela världen om man ser att flickorna intresserar sig för en viss sak 

som inte pojkarna gör. Det gäller dock att man är medveten om att det ser ut såhär och att man 

funderar kring varför det ser ut som det gör. Jag delar Matildas åsikter här, där jag att om ett 

barn intresserar sig för en viss leksak eller aktivitet, måste vi tillåta det. Jag anser att vi som 

pedagoger bör vara där och stötta dem i det istället för att förbjuda ett visst material beroende 

på kön. Kristina menar istället att tydliga uppdelningar har setts i deras kartläggningar att 

pojkarna är aktiva på ett vildare sätt än vad tjejerna är på deras förskola. Odenbring (2010) 

problematiserade också detta och var medveten om att folk såg det på detta sätt. Därav visade 

hon i sin studie att flickor också utför bråkiga handlingar och inte enbart pojkarna. Jag är dock 

medveten om att Kristina menade att detta sågs generellt och aldrig menade att detta inte kan 

hända en flicka. Samtidigt lägger hon skulden lite på personalen, då hon menar att personalen 

måste se över vad de förmedlar. Kristina säger i intervjun att det kan vara samhället och 

kulturella sammanhang som påverkar barnen att det ser ut såhär i deras kartläggningar. Det 

gör att hon funderar utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Det kan också vara på grund av 
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genetiska aspekter, menar hon sedan. I så fall anser hon att de måste locka pojkarna till att 

exempelvis rita och locka flickorna till att prova på till exempel att spela fotboll (vilket ses 

som typiska pojk- respektive flickaktiviteter). Hon anser att man bör visa på bredden av valen 

för dem. Oavsett vad det beror på menar hon att personalen måste arbeta med detta, fast på 

olika sätt, säger hon. Detta visar, enligt mig på en osäkerhet som finns hos en pedagog. Hon 

vet inte om det är på grund av vårt samhället, samspel och vår omgivning vi påverkas eller om 

vi faktiskt har med oss detta från födseln, att pojkar och flickor är genetiskt olika. Hon går 

också in lite på samma spår som Matilda, med att visa på bredden av aktiviteter och material 

vilket det än beror på. 

Att ge barnen en bredd gällande material är en åsikt både Kristina och Matilda delar. Men 

något annat som ses vara viktigt, hos personalen är som jag tidigare nämnde pedagogernas 

placering inne på avdelningen men också ute på förskolans gård. Pedagogerna blir som 

magneter för barnen, resonerar Matilda. Det spelar egentligen ingen roll vad det är för typ av 

aktivitet. Varför det är så tillhör en annan, enligt mig, väldigt intressant diskussion. Öhman 

(1999) diskuterar också denna fråga då hon menar att man som pedagog bör testa att ta olika 

positioner som till exempel styrande, närvarande eller aktiv. Matilda diskuterar pedagogers 

position vid den fria leken. Detta är min tolkning. Jag personligen tänker att barn ofta är 

intresserade och vill lära sig mycket. Detta kan ses på deras nyfikenhet och intresse. Vygotskij 

(Kroksmark, 2011) pekar på att man lär sig i samspel med den Andre, vilket i många fall kan 

vara en vuxen. Av egna erfarenheter dras barnen till en vuxen vid den fria leken, precis som 

Matilda säger. Jag tror att det blir av större intresse för barnen att lära sig av varandra och den 

vuxna i sådana situationer istället för vid en samling där pedagogerna kastar kunskap och 

tankar på barnen. Detta i stöd av Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Susanna däremot 

pratar om sin roll utifrån ett mer styrande perspektiv. Hon diskuterar, som jag skrev, att man 

kan ta med barnen ut i skogen någonstans. Gör den fria leken mer vuxenstyrd kanske? Hon 

nämner aldrig sin roll eller position i den fria leken. Kristina däremot nämner aldrig sin roll 

alls, utan resonerar mest kring sin och sina kollegors medvetenhet kring hur det ser ut. Jag vill 

dock påpeka att jag inte tolkar det som att Kristina inte bryr sig om sin roll vid den fria samt 

styrda leken. Jag kan tolka utifrån intervjun med Kristina att hon är medveten och mån om 

barnen. Jag kan dock inte med egna ögon se hur det ser ut i verksamheten hos någon av dem, 

jag kan bara diskutera vad de berättar för mig.  

Samhällets påverkan 

Hellman (2010) skriver i sin studie att vid förskolan hon gjorde sin undersökning på hade man 

ombett barnen att ta med något hemifrån, så som leksaker och filt till vilan. Det visade sig att 

dessa saker barnen tog med sig var väldigt mycket mer könsstereotypt än förskolans utbud. Vi 

återkommer ännu än gång till samhällets påverkan. Här märktes det tydligt att förskolan har 

något att sträva efter, uttalade mål ifrån styrdokumenten och att samhället utanför inte har det 

på samma sätt. Jag tänker att det kan ses som svårt att gå emot samhällets rådande 

genusnormer och uppdelningar. Susanna i mina intervjuer tror också att man har med sig 

tankar, åsikter och bakgrund hemifrån och att det inte alltid är så könsneutralt och jämställt 

där på samma sätt som i förskolan. Vilket återigen kan kopplas till Hellmans studie. Susanna 

menar att man är den man är på grund av sina erfarenheter och normer hemifrån. Man har sina 

sociala och kulturella verktyg med sig redan när de kommer till förskolan. Precis som 
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Susanna menar även Vygotskij (Kroksmark,2011) att vi som individer påverkas av de 

erfarenheter vi har med oss samt den omgivningen vi omges av. Alla barn är olika och har 

med sig olika sociala och kulturella verktyg. Sociala regler är en typ av artefakt Vygoskij 

använder sig av.  

Jag nämnde tidigare att Susannas förskola hade en gosedjursmottagning där barnen fick ta 

med sig gosedjur till förskolan för att pedagogerna sedan skulle jämföra dessa. Detta är lite 

likt det Hellman (2010) såg i sin undersökning. Dock går min studie emot Hellmans 

undersökning en del, just på grund av att i man hennes studie tydligt kunde se att materialet 

barnen tog med sig var väldigt könsstereotypt medan Susanna och hennes kollegor ansåg att 

högarna var ganska neutrala. Här menar jag att man, som Susanna berättade för mig att de 

skulle göra, kan introducera denna gosedjursmottagning i andra förskolor. Ofta är det lätt att 

bli hemmablind på sin egen förskola. Detta kan vara ett sätt att göra så att andra förskolor får 

ett nytt perspektiv och kan arbeta vidare med detta ifall deras högar skiljer sig mer åt samt att 

man då i sin tur kan se över vilket material och leksaker man har på förskolan.  

Enligt Kristina fanns det dock inga specifika aktiviteter eller liknande som var könsstereotypt. 

Det får mig in på tanken om hur vi påverkas av världen omkring oss. Jag tänker att jag som 

pedagog, fastän jag egentligen inte vill, påverkas av hur exempelvis den typiska flickighet och 

pojkighet ser ut runt om i samhället eftersom jag enligt Vygotskij (Kroksmark,2011) är den 

person jag är idag beroende av hur samhället och den kulturella kontexten ser ut. Jag vill 

fokusera på mitt arbete kring mitt bemötande av pojkar och flickor och gör det jag kan. Men 

jag anser, likt Vygotskij att jag har med mig erfarenheter från när jag var liten. Det, men även 

samhället, gör att det är svårt för mig att hur mycket jag än vill finns det alltid något i min 

värld som är könsstereotypt. Jag anser att vi i Sverige och världen inte har kommit tillräckligt 

långt i denna fråga än, att jag ska kunna se det som att alla aktiviteter är neutrala. Utifrån 

Kristinas kommentar kan jag utifrån mitt perspektiv tolka det som att detta är något Kristina 

vill, inte något som faktiskt är verkligheten idag. Troligtvis menar hon att för henne bör det 

inte finnas något könsstereotypt, men det finns i världen idag. I tidningar, i affärer, även 

fortfarande i förskolan och även hon påverkas säkerligen av detta. Hon strävar dock efter att 

detta ska motverkas.  

I min intervju med Susanna diskuterade vi också det könsstereotypa, det rosa och det 

maktinspirerande leksakerna. Vi kom vidare in på bemötandet av barnen. Hon resonerade 

kring hur man som pedagog bemöter en pojke som kommer med rosa utklädningskläder. Ska 

man uppmärksamma detta och ge massa beröm eller ska man, som hon anser bekräfta att ”jag 

ser dig” men inte lägga in någon vidare värdering eller komplimang gällande det. I min och 

Kristinas intervju var vi inne lite på samma spår. Där var det så att barnen inte såg det som 

något konstigt utan där var det vårdnadshavarna som reagerade lite stött när man skulle hämta 

sitt barn, och ser sin son i exempelvis en rosa klänning. Kristina menar att alla familjer inte 

har denna fria kultur där man kan välja hur man vill klä sig utan att det ska vara killar för sig 

och tjejer för sig. Återigen kan min intervjupersons åsikter refereras till Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv (Kroksmark, 2011). Detta barn vågar testa på något på förskolan 

som han kanske inte gör hemma. Den sociala kulturen och kontext vi är en del av gör att detta 

inte hör till vardagen i hans hemmiljö. Vårdnadshavaren ser det som annorlunda och 
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utstickande. Susanna fortsätter förklara för mig att hon anser att det svenska samhället har 

kommit en bit på väg gällande genus och normkritiskt tänkande, men att vi fortfarande har en 

bit kvar. Precis som Öhman (1999) ansåg redan år 1999 att vi har kommit en liten bit i rätt 

riktning med genusfrågor och jämställdhet, trots att vi inte riktigt är framme än.  

Det sociala samspelets betydelse 

Som jag skrev tidigare diskuterade jag och Matilda en grupp pojkar som talade samma språk 

och där med knöt an till varandra. Det sociokulturella perspektivet som Lev Vygotskij står 

för, betonar vikten av kultur och språk (Kroksmark, 2011) Att dessa tre pojkar valde varandra 

kan bero på deras språk och också deras kulturella erfarenheter. Mina tankar stämmer överens 

med Matildas där hon säger att detta troligtvis endast är en slump att barnen är pojkar, utan att 

de känner en tillhörighet då de är samspråkiga. Här kan man själv försöka sätta sig in i deras 

situation att komma till ett nytt land med nytt folk och ett helt främmande språk. I denna 

grupp finner jag andra med mitt modersmål och liknande kulturella erfarenheter. Självklart 

skulle jag dra mig till dessa personer som jag lättast kan kommunicera med. Det skulle ta sin 

tid att känna mig bekväm och trygg i en helt ny miljö för mig. Jag skulle själv erövra kunskap 

och viktiga artefakter så som språket. Jag skulle behöva stöd av någon som är mer kompetent 

än mig. Som kan språket mer än mig. En lärare, den Andre. Detta skulle jag behöva vare sig 

jag var en pojke eller flicka och vilka leksaker jag än lekte med. Så utgår man ifrån det 

sociokulturella perspektivet stämmer det överens med Matildas tes att dessa barn inte söker 

sig till varandra just för att de är av samma kön, utan för att de lär sig av varandra i sin takt på 

sitt språk. Detta, för att sedan ta ett nytt steg i deras medierande lärande i sin kunskapstrappa.  

Pedagogers olika sätt att resonera 
Vad kan jag då se genom min undersökning? Om vi utgår från mina frågeställningar samt om 

jag fått svar på dessa kan jag konstatera att jag anser att jag fått svar på dem. Jag fick se olika 

pedagogers sätt att resonera kring uppdelning av barnen men även hur de resonerade kring 

könskodade men även könsneutrala leksaker. Jag kan se utifrån min data jag samlade in att 

det finns en medvetenhet kring genus och en enig strävan efter att förskolan ska bli mer 

jämställd (detta sett utifrån mina tre förskolor). Att detta gjordes på olika sätt var inte helt 

oväntat men att det var så pass olika vägar de tog ansåg jag var väldigt intressant. Jag syftar 

då på min första fråga kring kodning av leksaker, hur dessa används i förskolan. En av 

pedagogerna ansåg att det var viktigt att visa en tydlig bredd på leksaksutbudet och arbetade 

därför med att ha könsstereotypa leksaker i deras verksamhet. De andra förskolorna menade 

att de så mycket som möjligt arbetar med könsneutrala leksaker för att inte göra skillnad på 

barnen samt minska uppdelningarna vid den fria leken. Bland annat arbetade därför dessa två 

förskolor mycket med återvunnet material. Återvunnet material var något som den första 

förskolan också använde, dock mest i deras ateljé. Som slutsats på min frågeställning ”Hur 

resonerar pedagogerna om kodning av leksaker” kan jag därför säga att man resonerar olika 

och att det finns både för och nackdelar med könsneutrala och könsstereotypa leksaker. Enligt 

mig finns det inget rätt eller fel på den frågeställningen. 

Min andra frågeställning var ”När och hur märks uppdelningen av flickor och pojkar av i 

verksamheten med fokus på leksakerna?”. På den frågan svarades det också lite olika. En av 

dem svarade lite annorlunda. Susanna svarade nämligen att uppdelningen bland pojkar och 
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flickor märks tydligast av utomhus. De andra var inte av samma åsikt. Matilda tycktes inte se 

så mycket uppdelningar överhuvudtaget mellan barnen, utöver de barnen med annat 

modersmål. När jag frågade Kristina om könsneutrala leksaker nämnde hon direkt 

utomhusleken där hon ansåg att de flesta aktiviteterna var neutrala, så som gungor och 

sandlådan. Det visade sig att aktiviteten fotboll var något pedagogerna såg som könskodat. 

Det kunde se att majoriteten barn var pojkar som spelade fotboll. Matilda däremot, var noga 

att påpeka att det ofta var tjejer med och spelade också, det sågs aldrig som något 

normbrytande. Jag fick känslan av att alla ville minska uppdelningen mellan pojkar och 

flickor, med hjälp av olika tillvägagångssätt.  

Vidare forskning 
Jag anser personligen att denna undersökning har bidragit med ny kunskap för mig. Jag har 

fått mycket nya, inspirerande tankar om hur man kan jobba vidare med leksaker i förskolan, 

när jag själv sedan kommer ut som en nyutbildad förskollärare. Dock känner jag att det är 

intressant att forska vidare kring just leksaker, kanske med annan inriktning. Som jag skrev 

tidigare i studien anser jag att det finns olika ingångar för att undersöka mina frågeställningar. 

Därför skulle man kunna formulera om dem och istället fokusera på barnens förhållningssätt 

och resonerande kring könsstereotypa leksaker. Jag hade också tyckt att det varit intressant att 

observa barnen i deras lekmiljö för att få min egna bild av verksamheten och inte endast 

pedagogernas synsätt och resonemang.  

Ett annat alternativ hade varit att observera barnen och sedan jämföra vad man fick syn på i 

den undersökningen med vad jag fått syn på i denna undersökning. Stämmer pedagogernas 

synsätt med barnens agerande, utifrån mina observationer? Kan man se några likheter eller 

skillnader? Något annat att forska vidare kring, som jag tycker är intressant med just ämnet 

lek i fokus är de manliga pedagogerna och deras roll i barnens lek. Skiljer det sig mellan 

kvinnliga och manliga pedagoger i barnens fria lek? Går det att se att någon är mer aktiv än 

någon annan? Hur kommer det sig? Detta väcker många nya tankar och intressanta 

funderingar hos mig.  
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Bilaga nr.1 
Bakgrund:  

Syfte med studien. 

Vem är jag? 

Vad gör jag här? 

Varför inspelning? 

Hur kommer intervjun gå till? Längd osv.. 

Etiska hänsynstaganden  

Inledning: 

 Hur gammal är du? 

 Hur lång yrkeserfarenhet har du i förskola? 

 Är du utbildad? 

 Hur länge har du jobbat på samma förskola? 

 Vilken ålder arbetar du med? 

Intervjufrågor: 

 Vad innebär könsstereotypt/könsneutralt för dig? 

 I vilka sammanhang pratar ni om genusfrågor (Om det förekommer) 

Likabehandlingsplanen etc. 

 På vilket sätt anser ni att genusfrågor är viktiga för verksamheten? 

 Märker ni någon skillnad på uppdelningar mellan pojkarna och flickorna i er 

verksamhet? 

 Har ni påverkat det på något sätt? 

 Vilka leksaker anser du pojkarna respektive flickorna med? 

 Visar barnen på något sätt att de hellre vill leka med en viss typ av leksaker beroende 

på kön? 

 Vilka leksaker leker barnen med som är mindre ”könskodade”? 

 Med tanke på de könsneutrala leksakerna, är det uppdelat eller blandat då? 

 Utomhus, hur ser verksamheten ut där?¨ 

 Har ni någon gång upplevt de könsstereotypa leksakerna som positivt?  

 Finns det något negativt m. Könsstereotypa leksaker ? 
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Bilaga nr.2 
 

Samtycke 

Denna samtyckesblankett hade jag med mig till intervjun så att pedagogen kunnat godkänna 

att hon tagit del av informationen gällande intervjun: 

 

I detta dokument vill jag tydliggöra vad som gäller under detta möte.  

Jag ska hålla i en intervju där frågorna fokuserar ert förhållningssätt till könsstereotypa 

leksaker. Vår intervju kommer att spelas in. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till 

inspelningen och den kommer att raderas så fort arbetet är godkänt. Vetenskapsrådets (2011) 

regler och riktlinjer följs. Bland annat det så kallade konfidentialitetskravet dvs att du är helt 

anonym, namn, stad och förskola kommer få helt nya namn i min studie. De riktiga namnen 

ska inte heller gå att spåra. Det går när som helst att välja att avstå ifrån att svara på en fråga 

eller helt och hållet hoppa av studien.  

Jag vill informera om att jag även fått chefens samtycke till att göra min studie här.  

 

 

 

 

Jag har tagit del av informationen och vill gärna delta i studien: 

 

Intervjupersonens underskrift & datum: __________________________________________ 

 

Namnförtydligande:______________________________________________ 

 

 

 

Intervjuarens underskrift & datum___________________________________________________ 

 

 


