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Abstrakt 
 
Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskoleverksamhet – grunden till 

lärande 210/270 högskolepoäng. 
 
 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 

högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 
 
Titel: Bilar för pojkar och dockor för flickor? – barns tankar om leksaker  
 
Engelsk titel: Cars for boys and dolls for girls? – children’s thoughts about toys 
 
Nyckelord: Genus, pojkar, flickor, Könssterotypt och leksaker  
 
Författare: Lisa Ingemarsson och Therese Andreasson 
 
Handledare: Ylva Odenbring 
 
Examinator: Birgitta Davidsson 
 
 
 
BAKGRUND: Den tidigare forskningen visar att pojkar och flickor i mycket stor 

utsträckning väljer leksaker utifrån typiska könsmönster, vilket 
betyder att leksaker är med och påverkar barns tankar om könsroller. 
Orsaken till hur barn väljer leksaker utgörs av två huvudinriktningar, 
dels de biologiska förutsättningarna och dels socialisationens 
påverkan. Vi har även beskrivit hur forskningen delar upp leksaker i 
kategorierna flick, - pojk, - och neutrala leksaker.  

 
SYFTE:  Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur barn tänker och 

resonerar kring leksaker utifrån ett genusperspektiv  
 
METOD: Undersökningen genomfördes genom att intervjua 26 stycken barn på 

två olika förskolor. Till vår hjälp hade vi bilder på leksaker, som 
skulle utgöra ett diskussionsunderlag. Det var 18 bilder jämnt 
fördelade mellan kategorierna flick, - pojk, - och neutrala leksaker. Vi 
har i den här studien utgått ifrån en kvalitativ undersökning.  

 
RESULTAT: Resultatet visar att merparten av barnen associerar leksaker till kön. I 

de allra flesta fall var pojkarna och flickorna överens om hur denna 
uppdelning såg ut. Vi kunde även ta del av resultat som förvånande 
och upprörde oss, och som inte heller alltid stämde överens med vad 
den tidigare forskningen säger. Det ska även nämnas att det bara var 
ett barn i hela undersökningen som ansåg att alla barn, både pojkar 
och flickor, kunde leka med allting.  
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1. Inledning 
 
Genom vår lärarutbildning har genus varit ett ständigt aktuellt ämne, och är det än idag. 
Tyngdpunkten har legat, enligt oss, på hur pedagogerna har tänkt och hanterat genusfrågor i 
barngrupperna, hur deras förhållningssätt påverkar barnen och verksamheten. Vi har på senare 
tid börjat intressera oss för hur barnen tänker kring genus i olika ämnesområden. Att ta 
barnens perspektiv tror vi kan skapa goda förutsättningar i vårt kommande yrkesliv och 
yrkesroll.  
 
Vi valde ut ett område som vi skulle fördjupa oss i och det blev leksaker. Anledningen till att 
det blev just leksaker är att vi tror att barnen har mycket åsikter och tankar om ämnet eftersom 
det ändå är en stor del av deras vardag. Vi ville även undersöka ett område som har en stor 
bredd, vilket leksaker definitivt har. Bara på en förskola finns det en stor mängd variation på 
och urval av leksaker. Sen är vi själva fascinerade av leksaker. Hur leksaker är i fokus hos 
barnen, mängden av leksaker överallt, både i förskolan och i barns rum, åtskillnaden som görs 
så tydligt i affärer och hur leksaker kan definiera vilket kön det är på ett barn. Leksaker är ett 
ämne som vi tror att alla, både barn och vuxna, kan diskutera i all evighet och ändå blir det 
aldrig färdigdiskuterat.  
 
När det gäller att se leksaker ur ett genusperspektiv, tror vi, att det kan det finnas en hel del 
fördomar och värderingar, både bland barn och vuxna. Om man är medveten om dem är det 
lättare att diskutera och kanske även förändra. För yrkessamma inom förskolan tror vi att det 
kan vara bra att veta hur barnen tycker och tänker, detta för att veta hur man ska kunna 
motverka traditionella könsmönster, vilket läroplanen för förskolan, Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet 2001, s. 8) säger att vi ska göra. Det är inte bara för oss som 
blivande förskollärare och andra verksamma inom barnomsorgen som detta ämne är viktigt att 
uppmärksamma. Utan det är även av stor betydelse, enligt oss, att föräldrar och andra vuxna 
som kommer i kontakt med barn upptäcker det också. Alla människor påverkar varandra på 
ett eller annat sätt, och ska det kunna bli en förändring av fördomar och förutfattade meningar 
krävs det att man gör det på en bred front.  
 
Som blivande förskollärare menar vi det är viktigt att ha ett vidsynt förhållningssätt angående 
genus. Genom att ta reda på hur barnen tänker kan vi som förskollärare skapa en god 
förskolemiljö. Beroende på hur barnens tankegångar går, kan vi utgå ifrån dem när vi planerar 
vår verksamhet. Vi vill ge barnen en chans till en jämlik och demokratisk tillvaro, där deras 
egna tankar och åsikter lyfts och kommer fram. Vi anser att det är angeläget att lyfta detta 
ämne eftersom jämställdhetsfrågan är väldigt aktuell. För att nå målet om ett mer jämställt 
samhälle tycker vi att man bör arbeta med dessa frågor i tidig ålder. Enligt Lpfö 98 (ss. 7-8) 
ska förskolan lyfta frågor angående jämställdhet i verksamheten. Det ska uppmärksammas 
och synliggöras för barnen så att de får en möjlighet att ta till sig detta begrepp. Vi tror att ju 
tidigare man arbetar med jämställdhet i förskolan desto lättare är det att påverka barnens 
fortsatta lärande.  

Vi vill lyfta fram barnens erfarenheter och förförståelse gällande detta ämne och därmed få en 
större inblick i hur barnens tankebanor går. Barnens egna utsagor om hur de ser på olika 
leksaker i förhållande till genusbegreppet kommer att lyftas. Denna undersökning kommer att 
lägga fokus på barnet som individ och dess utsagor. Vi hoppas därmed att innehållet i detta 
arbete kommer väcka nya infallsvinklar och synsätt för dig som läsare.
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2. Syfte  
 
Syftet med vår undersökning är att undersöka hur barn tänker och resonerar kring leksaker 
utifrån ett genusperspektiv. 

3. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi först att presentera de sökord och databaser som användes för att 
hitta litteratur till den här undersökningen. Därefter kommer en beskrivning av för arbetets 
centrala begrepp, kön, genus och barnens perspektiv. Sedan presenterar vi vad den tidigare 
forskningen skrivit om barn och leksaker. Vi tar upp hur leksaker kategoriseras, barns 
leksakspreferenser och vad barnens val av leksaker kan bero på.  

3.1 Sökord och databaser 
De sökord som användes för att hitta litteratur till denna undersökning var bland annat: 
leksaker, barn och leksaker, leksaker i förskolan och leksakspreferenser, genus och leksaker. 
Genom den litteratur som hittades, kunde en del av dem användas utifrån dess innehåll medan 
en del var till hjälp med att hitta fler titlar och författare som det refererats till.  
 
Biblioteket på högskolan i Borås tillhandahöll en stor mängd litteratur. När det inte fanns 
tillgängligt där hjälpte andra bibliotek till genom fjärrlån. Avhandlingar, rapporter och annan 
litteratur hämtades från Uppsala, Linköping och Göteborgs universitet, ett folkbibliotek i 
Göteborg, stadsbiblioteket i Borås samt Bollebygd och Alingsås bibliotek. 
 
Från biblioteket på högskolan i Borås söktes det i olika databaser som BADA, Kvinnsam och 
Libris. Det söktes även material i bibliotekets tidskriftsamling, där vi hittade användbart 
material i tidskriften Locus. Genom att söka efter litteratur i databasen Libris fann vi 
elektroniska resurser där vi kunde länka oss vidare. Genom dessa länkar hittade vi en databas 
som heter SpringerLink där vi fann artiklar av värde för vårt arbete. 

3.2 Begreppsdefinitioner 
I det här arbetet finns det centrala begrepp som vi tycker behöver definieras för läsaren, vi ska 
redogöra för begreppen, kön, genus och barnens perspektiv. Dessa begrepp ligger till grund 
för vad vårt arbete utgår ifrån och därför anser vi de har hög relevans för vår undersökning.  

3.2.1 Kön  
Begreppet kön fokuserar mer på de biologiska skillnaderna mellan det kvinnliga och manliga 
(Månsson, 2000 s. 88). Samtidigt kan begreppet kön ses utifrån olika aspekter till exempel att 
det biologiska könet har att göra med om man föds till flicka eller pojke medan det sociala 
och kulturella könet skapas i samspel med omgivningen, detta hävdar (Odelfors, 1998 s. 10). 
Det finns en uppenbar skillnad mellan den manliga och den kvinnliga människokroppen som 
är biologiskt bevisat genom vetenskaplig forskning (Connell, 2002 ss. 21-22). I det stora hela 
handlar begreppet kön om hur våra människokroppar är fysiskt uppbyggda och vad som är 
utmärkande för en manlig kropp respektive en kvinnlig kropp (Connell, 2002 ss. 44-45).  

3.2.2 Genus 
Genus är numera ett aktuellt och vanligt förekommande begrepp som är omdiskuterat i vårt 
samhälle. Många vet inte innebörden av ordet och det kan i vissa avseenden bli missuppfattat 
och vilseledande (Connell 2002, s. 14). Oftast syftar genus till den kulturella skillnad som 
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anses finnas mellan män och kvinnor, detta grundar sig i de antagna biologiska skillnaderna 
som redan nämnts. Detta begrepp lägger fokus på de sociala relationerna och betydelsen av 
hur viktigt det är att försöka se personen bakom könet. I samhället finns det sociala mönster 
och strukturer som visar vad som är kvinnligt respektive manligt (Connell 2003, ss. 19-22). 
Alla människor har chans att påverka den sociala struktur som finns i samhället även om det i 
vissa avseenden kan vara svårt att göra sig hörd. Maskulinitet och femininet är två inbyggda 
begrepp som varje individ kommer att influeras av under livets gång, det är inget som finns 
med oss sedan födelsen. Eftersom det är en del av hur samhället är uppbyggt, lär sig barn 
redan i tidig ålder hur man bör förhålla sig om man är en flicka eller pojke (Davies 2003, s. 
27). 

3.2.3 Barnens perspektiv  
I denna undersökning utgår vi från barnens perspektiv. Genom att intervjua barnen, får de 
själva chansen och tillfället att uttrycka sina funderingar kring ett specifikt ämne. Arbetet har 
sedan utgått ifrån barnens egna tankar, kommentarer och uttalanden. 
 
Det är skillnad mellan att ta ett barns perspektiv och att ha ett barnperspektiv. Enligt Hallden 
(2003, ss. 13-14) handlar barnperspektivet om att ha en tanke på barnets bästa genom att utgå 
ifrån deras villkor och vad de har rätt till. Ett barns perspektiv handlar istället, enligt henne, 
om att fånga upp vad barnet tycker och tänker genom deras olika utsagor och agerande. Enligt 
Johansson (2003, ss. 42, 47) handlar ett barns perspektiv om hur vi vuxna tolkar hur barnen 
uppfattar och ser sin omvärld.  Barn agerar och reagerar utifrån både erfarenheter och olika 
avsikter och detta bär de med sig hemifrån, från samhället och även från media.  
 
Barns perspektiv är omdiskuterat, i forskning och i samband med förskolan, det diskuteras 
bland annat hur barnet ser sin omvärld och på sig själva (Qvarsell 2003, s. 102). Studier 
omkring barns tillvaro och villkor samt deras uppfattning och bilder visar på att detta kan vara 
"källor till bredare kunskap”. Det finns olika tillvägagångssätt hur vuxna kan samla in och 
tolka barnens utsagor och reflektioner. Genom att vara lyhörd inför barnet och ta 
honom/henne på allvar ökar förståelsen parterna emellan (Qvarsell 2003, s. 105). Flickor och 
pojkar ser inte världen på samma sätt och det kan delvis bero på att deras omvärld och 
omgivning ser annorlunda ut, likaväl som vuxna och barns olika syn på världen kan skilja sig. 
Det är bra att vara medveten om detta, särskilt som vuxen eftersom det har med att kunna se 
och uttala sig om vad som är bäst för barnet och dess behov (Qvarsell 2003, s. 111). 

3.3 Tidigare forskning  
Vi börjar detta avsnitt med att beskriva de allmänna föreställningarna om vad som är 
könstypiska leksaker, samt hur forskningen kategoriserar flick, - pojk, - och neutrala leksaker. 
Därefter lyfter vi hur barnens leksakspreferenser ser ut, vad flickor och pojkar föredrar att 
leka med. Sedan presenterar vi vad forskningen lyfter fram som orsaker till barnens 
leksaksval.  

3.3.1 Kategorisering av leksaker 
Det finns föreställningar i samhället om vad som är typiskt "pojkigt" respektive "flickigt", och 
det feminina och maskulina tänket finns med oss sen generationer tillbaka. Vanliga områden 
där stereotypa förhållningssätt ofta visar sig för barnen är kopplat till hemmiljön och är även 
yrkesrelaterat. Av den anledningen blir också barnens leksaksvärld relaterad till kön och 
genus (Nelson & Svensson 2005, s.107 ). 
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Nelson (1998, s. 44) beskriver de allmänna föreställningar om vad som är könstypiska 
leksaker. Leksaker som bilar, maskiner och sådant som kan förknippas med våld och idrott 
anses ofta vara typiska pojkleksaker. Medan dockor, smink och hushållsredskap många 
gånger betraktas som typiska flickleksaker. I en nyare studie har man åter igen tittat på vilka 
leksaker som anses vara ämnade för flickor respektive pojkar samt vilka som anses vara 
neutrala. Det är Owen Blakemore & Centers (2005, ss. 622-624) som har studerat detta i en 
omfattande undersökning. 292 personer, både män och kvinnor, deltog i undersökningen 
genom att besvara en enkät. Där skulle de ange vilket kön, eller båda, som en leksak var 
ämnat för. De skulle utgå ifrån en niogradig skala, där ett representerade endast för flickor, 
fem både för pojkar och flickor, och nio endast för pojkar. De ville se om föreställningarna 
om könssterotypa leksaker hade förändrats under de senaste årtiondena. Resultatet visade att 
det inte hade hänt påfallande mycket, utan många av leksakerna klassades fortfarande som 
starkt könssterotypa. Men vissa anmärkningsvärda förändringar kunde de ändå se. Leksaker 
som har ansetts vara typiska pojkleksaker hade närmats sig mer mot att anses neutrala, studien 
visar att det gäller främst stora fordon, lego och teknikleksaker. Det hade skett ett närmande 
mot det neutrala även inom typiska flickleksaker, där gällde det vissa hushållsredskap som 
t.ex. dammsugaren.  
 
Blakemore & Centers (2005, ss. 626-632) har även gjort en studie där man kategoriserat 
leksakerna efter dess specifika kvaliteter och hur man uppfattar dem. Resultatet visade att 
flickleksakerna rankades högt inom kategorierna som omfattades av utseende, vård och 
omsorg, familjen och hemmiljön, vilket inte var en förändring sen tidigare forskning. Men 
tidigare forskning säger att kategorin kreativitet, som tidigare omfattades av vad som ansågs 
vara typiska tjejleksaker, har i denna studie ersatts av neutrala leksaker. Det har inte heller 
skett en så stor förändring i hur man kategoriserar typiska pojkleksaker. Även i denna studie 
har leksakerna omfattas inom kategorierna våld och aggressivitet, tävlingsinriktade, farligt 
och spännande, och utvecklandet av den rumsliga orienteringsförmågan. Men en förändring 
som studien visar är att pojkleksaker tidigare har uppfattats som att de uppmuntrar mer till 
social lek än vad andra leksaker har gjort. Men enligt denna studie visar de marginella 
skillnader mellan pojk – och flickleksaker samt neutrala leksaker. Neutrala leksaker rankades 
i denna studie högt inom kategorierna kreativitet, konstnärligt innehåll, musik och 
underhållande.  
 
När det gäller vad som är könsneutrala leksaker menar Nelson & Svensson (2005, s.109) att 
det ofta är baserat av mer kulturella inslag. Aktiviteter som inkluderar bild, musik och spel 
anses då vara neutrala. Leksaker som har en anknytning till djur och natur återfinns också 
inom ramen för det neutrala. 

3.3.2 Barnens leksakspreferenser 
Almqvist (1993, ss. 75-79) visar med sin avhandling att barn både väljer, önskar sig och får 
leksaker utifrån ett typiskt könsmönster. Detta gör att leksaker utgör en grund för hur pojkar 
och flickor ser och tänker kring könsroller. Mycket av den forskning, både svensk och 
utländsk, som har gjorts på barn och leksaker visar att barn föredrar könssterotypa leksaker i 
stor omfattning (Goldstein 1994; Nelson & Svensson 2005; Servin, Bohlin & Berlin 1999). 
Uppdelningen av leksaker mellan flickor och pojkar ser också tämligen likadan ut i de texter 
som har studerats. Det visar att flickor, i större utsträckning än pojkarna, tycker om att leka 
med föremål som kan kopplas till hemmet så som hushållsredskap, möbler etc. De väljer även 
att leka med dockor och attiraljer för utklädnad och utseende. När det gäller pojkarna leker de, 
i större utsträckning än flickorna, med typiska pojkleksaker. Det framkommer tydligt att 
fordon så som bilar, bussar, tåg etc. och tillhörande garage lockar till lek. Leksaker som 
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förknippas med vapen och verktyg är även de ting som pojkar tycker om att leka med 
(Goldstein 1994, ss. 115, 129; Nelson & Svensson 2005, s. 108).) Det har gjorts en studie om 
vad barn har för leksaker i sina rum. Resultaten visar samma mönster som ovan, att det är 
starkt influerat av könssterotypa leksaker. Flickorna hade fler leksaker som relaterade till 
hemmet medan pojkarna hade mer leksaker som var yrkesrelaterade. Men samtidigt betonas 
att det är svårt att dra alla flickor och alla pojkar över samma kam. Även om man såg tydliga 
könssterotypa mönster, fanns det enstaka flickor som hade mer pojktypiska leksaker än vad 
några pojkar hade, och det fanns enstaka pojkar som hade fler typiska flickleksaker än vad 
vissa flickor hade (Nelson 2002, ss. 15-16).  
 
Barn vet vilka leksaker och leksaksområden som anses vara brukligt för flickor respektive 
pojkar, och de leker därefter, detta anser Öhman (2007, ss. 39-40). Studien visar att barnen 
associerar olika rum och leksaker efter kön. Barnen på en förskola i hennes studie kallar ett 
rum för hemvrån, detta är enligt dem till för flickorna, och där leker de med dockor och 
köksredskap. Pojkarnas rum ser de som lekrummet och där leker de med Batman och 
dinosaurier.  Goldstein (1994, s. 115) skriver att barn kan uppfatta det som en fördel ifall de 
leker med könssterotypa leksaker, barn accepteras lättare av andra barn och får därför lättare 
lekkamrater.  
 
Det är mer vanligt att flickor bryter mönstret att leka med könstypiska leksaker än att pojkar 
gör det. Vilket betyder att flickor oftare leker med pojkleksaker än att pojkar leker med 
tjejleksaker, detta menar Nelson (1998, s. 45). Enligt Servin, Bohlin och Berlins (1999, ss. 45-
48) studie kan detta bero på barnens ålder. De har undersökt vad barn i 1-, 3-, och 5 årsåldern 
väljer att leka med för leksaker. De såg nämligen att leksakspreferenserna ändrades beroende 
på vilken ålder barnen var i, de menar att pojkleksakerna blev mer attraktiva för båda könen ju 
äldre barnen blev. Detta betyder att ju äldre flickorna blev ju mer lekte de med typiska 
pojkleksaker. De kunde inte se samma verkan på flickleksakerna utan de minskade i 
attraktionsvärde hos både flickorna och pojkarna. Detta kan förklara det som Almqvist (1993, 
s. 81) skriver. Hon menar att pojkar i större utsträckning tar avstånd från typiska flickleksaker, 
än vad flickor tar från pojkleksaker.  
 
Nelson (2002, ss. 18-19) har studerat leksaker som anses vara neutrala. De är leksaker som 
vanligtvis hittas i kategorier som spel och olika konstformer. Det författarna har sett i sin 
avhandling är att det även inom neutrala leksaksområdet finns vissa skillnader mellan flickor 
och pojkar, vilket den tidigare forskningen inte har sett. Studien visar att flickor innehar fler 
leksaker inom facket konstformer medan böcker, bordsspel och pussel i större utsträckning 
återfanns hos pojkarna. Vad gäller djur och natur, som även det anses vara neutralt, fann 
Nelson och Svensson (2005, ss 109-110) att killar drog sig lite mer till vilda djur än vad tjejer 
gjorde. När det gällde husdjur var det ingen större skillnad.  

3.3.3 Vad beror valet av leksaker på?  
En del forskare använder sig av en biologisk förklaring till barns leksakspreferenser, att det är 
genetiskt betingat hur barn väljer skriver Nelson (1998, s. 47). Enligt Nelson och Svensson 
(2005, ss. 111-113) är det många föräldrar som tror att det beror på arv, de menar att flickor 
och pojkar är födda olika och därför blir deras val ofta könstypiska. Men detta anser inte 
Nelson (1998, s. 47) vara tillräckligt som förklaring, även om det är svårt att avskriva den 
möjligheten kan det inte vara den enda orsaken. Istället tror han att barn tar efter de normer 
och föreställningar som redan finns i samhället. Det är människor som finns i barnens närhet 
som vägleder barnen genom deras agerande och yttranden, detta gör att barnen blir en pojke 
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eller en flicka. Det är detta, de sociala och kulturella faktorerna, som är avgörande för 
könssterotypa mönster inom leksaksvärlden (Nelson & Svensson 2005, ss.113-114).  
 
Bland de människor som påverkar barn är det främst föräldrar och andra barn som väger 
tyngst. Andra vuxna, som lärare och andra vuxna i barnets släkt, har också en stor inverkan på 
hur barnet tar till sig samhällets normer och värderingar (Almqvist 1993, s. 82; Nelson & 
Svensson 2005, ss. 111-113). Föräldrar uppmuntrar lek med könstypiska leksaker och/eller 
rentav inte tillåter lek med könsöverskridande leksaker. Detta sätter naturligtvis sina spår men 
det är ändå de dolda förväntningarna som påverkar barnens val av leksaker mest. Förutom 
föräldrarna är påverkan från andra barn stor. Barn påverkar varandra genom att föreslå 
leksaker anpassade för barnets kön, samtidigt som de är snabba med att påpeka när ett barn 
leker med en leksak som inte stämmer överens med dess kön (Nelson och Svensson 2005, ss. 
111-113).   
 
Förutom de människor som påverkar ett barn leksaksval, är media och leksaksindustrin 
ytterligare en faktor (Almqvist 1993, s. 82; Nelson & Svensson 2005, s. 112; Pike & Jennings 
2005, ss. 84-85, 90). Tillverkarna och säljarna av leksaker, innehar själva föreställningar om 
hur manligt och kvinnligt anses och bör vara. Detta kan avgöra hur leksakerna riktar sig till 
killar eller flickor, genom utseende och användningsområden. När det gäller media utövar 
även de ett inflytande över barnens leksakspreferenser. Många av barnens leksaker liknar 
föremål taget från en vuxens vardag, och då media visar vem som använder vad, återger de en 
bild av hur manligt och kvinnligt ska uppfattas (Nelson 1998, ss. 46-47, 49).  Enligt Pike och 
Jennings (2005, ss. 84-85, 88, 90) presenterar media en mängd könssterotypa bilder för 
barnen. Deras studie visar att reklam som riktar sig specifikt mot barn ofta visar de 
traditionella könsroller som existerar i samhället. Detta tror författarna kan påverka barnen i 
deras val av leksaker och även vad barnen själva anser är lämpligt att deras kön leker med.  
 
Även fast de sociala och kulturella faktorerna utgör en betydande del när det gäller hur barn 
ser på och väljer leksaker, hävdar Nelson och Svensson (2005, ss. 113-114) samtidigt att 
barnen själva är aktiva med att skapa könssterotypa mönster och val. Barn bildar sig en egen 
kulturell omvärld som kan sättas i relation till kön och genus. Nelson (1998, ss. 46-49) skriver 
i sin artikel att ett barns val inte bara utgörs av en reflektion av omgivningens attityder och 
normer utan barnet gör också, genom sina val, en ståndpunkt i sin könsidentitet.  
 

Men valet av leksaker är inte bara ett uttryck för, eller en återspegling av, de budskap som 
barnet fått från vuxenvärlden. Det är också ett uttryck för barnets eget budskap, både till 
andra och till sig själva, om att ”jag är en pojke” eller ”jag är en flicka”. De olika kategorier 
leksaker man finner hos pojkar och flickor är då ett uttryck för och en del i en gemensam 
konstruktion eller rekonstruktion av de könsroller som finns i samhället (Nelson 1998, ss. 
49-50)  

 
Han menar att barnets leksaksval inte bara är en effekt av föräldrars, barns, vuxnas och 
medias påverkan, utan barnet självt är med och deltar.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 
 
Den här undersökningen utgår ifrån Connells teori kring genus. De två första styckena inleds 
med en beskrivning av vad Connell skriver om genus i allmänhet, om de påstådda 
skillnaderna mellan män och kvinnor. Det fortsätter därefter med en presentation av Connells 
genusteori.  
 
Genus kopplas oftast samman med föreställningar om att det är skillnader mellan en man och 
kvinna, pojke och flicka. Uppdelningen av kvinnor och män, som görs i samhället idag, 
grundar sig på en föreställning om skillnader. Kvinnor sköter hemmet, tar hand om barnen, 
vårdar och är mån om sitt utseende, deras tanke styrs av intuition, de är mer känslomässiga, 
lättpåverkade, pratsamma och de antas ta den omvårdande rollen. Männen å andra sidan 
förmodas vara hårda, tuffa och aggressiva. Deras tanke styrs av rationalitet och analytisk 
förmåga, de är tekniskt skickliga och har en fysisk fördel, vad gäller styrka och snabbhet, 
gentemot kvinnor. Sammanfattningsvis kan man säga att det antas finnas en uppsättning 
egenskaper till kvinnor och en annan till männen (Connell 2002, ss. 12-14, 43, 58).  
 
Men Connell (2002, ss. 59-66) visar genom andra studier gällande forskning på män och 
kvinnors påstådda skillnader, att detta inte stämmer. Män och kvinnor är mer lika varandra än 
olika, detta har visats genom psykologiska metoder. Den allmänna bilden av att det är en 
skillnad mellan män och kvinnor ersätts istället av bilden att det finns stora likheter. Men det 
framgick även att det förekom vissa skillnader, men att det endast gällde specifika fall och 
situationer. Anledningen till att man inte har tagit fasta på dessa resultat och accepterat 
likheterna är att synen på genus som varandras motsatser är mycket kraftfullt inrotat, det finns 
i vår kulturella bakgrund.  
 
Föreställningen om skillnaden mellan män och kvinnor, pojkar och flickor sitter djupt rotade 
hos oss, det har gjort den sen 1800-talet och gör det än idag. Connell (2002, ss. 13-14) 
beskriver dessa föreställningar som det moderna samhällets genusordning, vilket omfattas av 
olika mönster som återses i samhällets olika delar, så som politik, ekonomi, populärkultur och 
hos barn och ungdomar. Redan vid ett barns födsel gör man en skillnad mellan könen, vilket 
anses som självklart och naturligt. Connell anser att genus är något vi tar för givet, många av 
händelser och situationer under en dag gör vi en skillnad mellan män och kvinnor, som t.ex. 
att det finns toaletter för män och toaletter för kvinnor. Detta är något som vi tar för något 
naturligt och reflekterar inte över att man gör en åtskillnad. Vilket i sig är ett tecken på att 
genus handlar om väl inarbetade föreställningar om manligt och kvinnligt. 
 
En konsekvens vid att ta genus för givet och som något naturligt är att människor kan bli 
upprörda och förargade när någon bryter mot normen av att vara kvinna eller man, flicka eller 
pojke, eller gör något som inte anses vara ett lämpligt beteende för sitt kön. Connell anser att 
anledningen till att människor blir upprörda över en sådan könsöverträdelse handlar om att 
man bryter mot den naturliga genusordningen, vilket betyder att män och kvinnor betraktas 
som varandras motpoler. Genusordningen handlar om de återkommande mönster som finns i 
samhället, där män och kvinnor betraktas som olika. Bilden som varandras motsatser och vad 
som är lämplig beteende hos pojkar och flickor, män och kvinnor, presenteras för oss hela 
tiden. Föräldrar, lärare, lagstiftare och barn uttrycker vad som är okej, normen för män och 
kvinnor, pojkar och flickor. Connell menar vidare att män och pojkar får det svårare när de 
gör något som går utanför ramen av vad som är manligt och maskulint (Connell 2002, ss. 13-
14, 16-17).  
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Connell kallar de könsmönster som finns i samhället för genusordningen, det är ett 
övergripande och omfattande begrepp. Genusregimen är ett annat begrepp Connell använder 
sig av, och det innebär de outtalade regler och normer i organisationer, så som skolan, 
fabriker och idrottsföreningar. I dessa genusregimer finns det osagda riktlinjer för vad som är 
lämpligt för pojkar och flickor. Dessa är inte oföränderliga men kan samtidigt vara svåra att 
ändra på för att det ofta möter motstånd. Institutionernas genusregimer ingår i vad man kallar 
samhällets genusordning, och dessa överensstämmer oftast med varandra. Enligt Connells 
teori finns det inom både genusregimen och inom genusordningen en uppsättning 
genusrelationer. Dessa relationer mellan människor, grupper och organisationer uppstår kring 
vad Connell kallar för den ”reproduktiva arenan”. Den här arenan är en social plats där de 
kulturella kategorierna kvinnor och män skapas (Connell 2002, ss. 69, 75-76). 
 
Connell (2002, s. 15) refererar till vad Simone de Beauvoir en gång sa, ”man föds inte till 
kvinna, man blir det”. Med detta citat vill Connell säga att genus inte handlar om något 
statiskt utan det förändras hela tiden. Detta gäller även männen, man föds inte till man utan 
man blir det. Det hela handlar om att man gör genus, det är inget som bara finns där. Connell 
(2002, ss.76-78) skriver att män och kvinnor formas genom relationer med andra, så kallade 
genusrelationer, detta medför att genus är något som görs socialt med andra.  
 
Connell (2002, ss.103-104) beskriver en socialisationsmodell som innebär att genus är något 
som socialiseras in under uppväxten. Han anser att det ligger en del sanning i det den 
modellen säger men samtidigt ifrågasätter han mycket som den står för. 
Socialisationsmodellen visar hur barn tillägnar sig genus med hjälp av familjen, skolan, 
kompisarna och massmedia. Genom dem ska barnet lära sig vad som förväntas av dem som 
pojke eller flicka, de ska lära sig hur man är och beter sig rätt, i relation till deras kön. För att 
barnet ska veta ifall de är på rätt väg, kantas deras genusutveckling av positiva och negativa 
reaktioner.  
 
Det finns en del som Connell (2002, ss. 27, 104-105, 107) håller med om angående 
socialisationsmodellen, bland annat det att omgivningen runt barnet betyder mycket för 
honom eller henne. Hos föräldrar, lärare, andra vuxna och massmedia hämtar de insikter om 
hur män och kvinnor är och beter sig.  Men Connell anser samtidigt att alla människor inte är 
likadana, alla pojkar och män är och beter sig inte på samma sätt och alla flickor och kvinnor 
är och beter sig inte heller alltid på samma sätt. Utan barnet möter en mängd olika könsroller 
inom det maskulina och feminina. En annan punkt som Connell (2002, s. 105) är kritisk mot 
är att barn tillägnar sig specifika karaktärsdrag som är typiska för flickor/kvinnor och 
pojkar/män enligt socialisationsmodellen. Connell har pekat på studier som visar att män och 
kvinnor inte skiljer sig så mycket åt som man tidigare har trott, och detta gör att modellen 
brister när den menar att barn övertar typiska könsrollsnormer.  
 
Ytterligare en sak som Connell diskuterar är om barnet är aktivt eller passivt vid en 
genustillägnelse. Enligt socialisationsmodellen är barnet passivt, de internaliserar samhällets 
normer för hur man är och beter sig som en pojke/man eller flicka/kvinna. Detta är Connell 
mycket kritiskt mot och anser istället att barnen själva är aktiva hela tiden. Han nämner att 
barn hoppar in och ut i genusmönstren hela tiden, därför att ibland godtar de dem och ibland 
gör de inte det, vilket enligt Connell är helt naturligt. Under ett barns uppväxt möter de ett 
samhälle där genus har satt sin prägel, vilket gör att de kommer att möta en mängd olika 
genusrelationer, och genom att delta aktivt i dessa möten kommer barnet att tillägna sig olika 
genusmönster som har sin grund i maskulinitet och femininitet (Connell 2002, ss. 105, 107-
108). 



 13

 
Vi kan därför inte se på kvinnlighet och manlighet som något av naturen givet. Men vi 
ska inte heller tro att det enbart är något som påtvingats oss utifrån genom sociala 
normer eller myndighetstvång. Människor konstruerar sig själva som maskulina och 
feminina. Vi intar en plats i genusordningen – eller förhåller oss till den plats vi blivit 
tilldelade – genom vårt sätt att uppträda i det dagliga livet (Connell 2002, s. 15).   

  
Med detta menar Connell att man inte föds till man och kvinna utan man gör det. Under 
tillägnelsen av genus påverkas man av familjen, lärare, andra barn, andra vuxna, massmedia 
och hela samhället. Men barnet tar inte till sig genusmönstren utan att vara aktiv själv, de lär 
sig att hantera genusordningen och de genusrelationer man möts i genom att aktivt delta själv. 
Att göra en människa till kvinna och man är komplext och det finns inte något som säger att 
vägen dit ser likadan ut för alla (Connell 2002, s. 111). 
 



 14

5. Metod  
 
Vi valde att i detta arbete utgå ifrån en kvalitativ undersökning och använda oss av intervju 
som metod. För att få en inblick i vad detta innebär kommer vi att inleda med att beskriva 
dessa delar. Sedan följer ett avsnitt där vi skriver om det hjälpmedel vi har använt oss av 
under intervjuerna. Vi presenterar därefter vårt urval och det bortfall som blev. Vi har gjort en 
pilotstudie inför den egentliga undersökningen, vilket vi i ett avsnitt kommer att förklara och 
ge information om. Sedan kommer ett avsnitt som behandlar vårt tillvägagångssätt vid 
analysen av vårt insamlade intervjumaterial. Därefter tar vi upp de etiska regler och 
bestämmelser som gäller i forskningssammanhang och till sist beskriver vi vad begreppen 
reliabilitet och validitet betyder och vad de innebär för vår undersökning.  

5.1 Kvalitativ undersökning  
En kvalitativ undersökning används om man vill fånga helheten, att få en förståelse för något 
är viktigare i en sådan här studie än att få en förklaring. Det handlar om att få ta del av 
subjektiva erfarenheter och upplevelser. Här får den personen man intervjuar en större frihet 
att uttrycka sina tankar och upplevelser. Det man vill åt genom den här typen av intervju är att 
fånga andras perspektiv och syn på det man tar upp. Den här formen är mest vanlig att 
använda när man ska intervjua barn (Lökken & Söbstad 1995, ss. 29-32).  
 
Lantz (1993, ss. 18-21) beskriver att den kvalitativa intervjun är av mer subjektiv karaktär, här 
vill man att personen ska utgå från sig själv och berätta utifrån sin verklighet. Här söker man 
en uppfattning om och förståelsen för något, vad som är rätt för just den här personen. Enligt 
Kvale (1997, ss. 34-37) fokuserar en kvalitativ intervju på ett ämnesområde, och det är den 
intervjuades relation och förhållningssätt till detta ämne man vill ta reda på. Genom en 
intervju får man så mycket mer än bara de uttalade svaren, och även dessa är viktiga att 
uppfatta för att sedan tolka, det handlar om tonfall, gester och mimik. Kvale beskriver en 
kvalitativ intervju genom att skriva ”Det centrala är mer att erhålla nyanserade 
beskrivningar som återger den kvalitativa mångfalden, alla skillnader och variationer, hos ett 
fenomen, än att komma fram till en fast kategorisering” (1997, s.36).  
 
Eftersom syftet med undersökningen var att få reda på hur barnen själva tänker och resonerar 
känns användandet av en kvalitativ studie självklar. Syftet kräver inte att vi söker efter någon 
förklaring utan efterlyser att kunna se just skillnader och variationer i det material som vi fick.  
 
I samband med kvalitativa intervjuer skriver Patel och Davidsson (2003, s. 78) om 
strukturerade och standardiserade intervjuer. Hur högt eller lågt strukturerad en intervju är 
beror på hur man ställer frågorna man har förberett. En högt strukturerad intervju utgörs av att 
man ställer frågorna i en bestämd ordning, och om man istället ställer frågor i en obestämd 
ordning blir det en lågt strukturerad intervju. När det gäller om en intervju är högt eller lågt 
standardiserad, beror det på hur frågorna är formulerade. Får personen man intervjuar chans 
att själv berätta och svara är det en låg standardiserad intervju, som de kvalitativa intervjuerna 
oftast är. För att det ska bli en högt standardiserad intervju ska man ha färdiga svarsalternativ.  
 
Den här studien utgörs av en låg standardiserad art, genom att vi ville att barnen, med egna 
ord, berättade och svarade på frågorna. Dessutom hade vi förberett frågor1 och ställde dem i 
en särskild ordning, därför blev det en högt strukturerad intervju.  
 
                                                 
1 Se bilaga 1 
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Även om man har mer strukturerade frågor, som är en fördel vid intervjuer med yngre barn, 
ska det ändå ha känslan av att det är ett samtal. Genom att ha ett strukturerat samtal med barn 
är det lättare att få barnen fokuserade på ett särskilt område (Doverberg och Pramling 
Samuelsson 2000, s. 44). 

5.2 Intervju som metod 
En intervju handlar om ”att få en inblick i en annan människas inre verklighet” (Lökken & 
Söbstad 1995, s. 94). Genom intervju vill man ta reda på vad och hur någon tänker och 
känner. Det handlar om en kommunikation mellan olika parter, en som ställer frågor och 
en/flera som svarar (Lökken & Söbstad, 1995 ss. 94-95).  
 
Trost (2005, ss. 38-40) menar att den stora skillnaden mellan att intervjua barn och vuxna 
handlar om åldersskillnaden, vilket medför att det finns vissa saker som han anser att man bör 
tänka på. Han menar att vi som vuxna måste kunna ta ett barnperspektiv för att kunna förstå 
deras situation och kunna se utifrån deras tanke – och erfarenhetsvärld. När man intervjuar 
bör man vara konkret då barnen inte alltid tänker så abstrakt, genom att vara tydliga 
underlättar vi för dem när de ska ge svar på våra frågor. Han betonar även vikten av att skapa 
ett intresse hos barnen så att de blir motiverade att bli intervjuade.  
 
Vid intervjuer med barn ställs det en hel del krav på den vuxne. Det finns många svårigheter 
man måste överkomma. Alla barn är olika och hanterar också intervjusituationer olika, vissa 
kan vara motiverade och andra vill helt enkelt inte svara på några frågor. Vad intervjuerna 
kommer att handla om har också en stor betydelse, vissa barn har kanske mycket tankar och 
åsikter om ämnet medan andra inte har så stor erfarenhet av det. Man har en fördel om man är 
bekant för barnen, de har då lättare att anförtro sig och prata med dig som intervjuare, än en 
som de aldrig har träffat. Att ha möjlighet att kunna skapa en trygg relation är a och o inför 
intervjuer med barn (Lökken & Söbstad 1995, ss. 94-95, 108-112). Doverberg och Pramling 
Samuelsson (2000, ss. 26-30, 34-36, 43-44) skriver även de om betydelsen av att skapa en god 
relation till barnet man ska intervjua. De menar att detta i många fall kan vara avgörande för 
om man ska lyckas med intervjun eller inte. Har man skapat en ömsesidig relation är det 
lättare för barnet att slappna av och chansen blir större att vi får en möjlighet att komma in i 
deras tankevärld. De skriver också att det är viktigt att man har stor respekt för barnen, för det 
är svårt att komma undan att den vuxne har ett övertag i den bemärkelsen att det är den vuxna 
som intervjuar. Därför är det bra att vara lyhörd och ha respekt för deras känslor. Att få dem 
att känna sig speciella och unika som får vara med på en intervju.  
 
Under intervjuerna i den här studien har det bara varit en vuxen närvarande. Det framkommer 
tydligt att det är av stor betydelse att vi skapar en god relation med barnen inför en intervju, så 
att de kan känna sig mer trygga och därav har lättare att delge oss sina tankar och åsikter. Att 
få en bra kontakt med barnen är både lättare och kan i många fall ta kortare tid om man är 
själv. Med tanke på det vuxenövertag som vi skrev om i stycket ovan, skulle det bli ännu 
påtagligare för barnen om man varit två vuxna och ett barn under en intervju. Vi anser att det 
är lättare för barnet att fokusera om det bara är två personer i rummet, och risken att barnet 
blir distraherat av något blir mindre.   
 
Lökken och Söbstad (1995, ss. 110-111) skriver att man kan underlätta för barnen under en 
intervju ifall man har med sig material som leksaker, dockor, bilder etc. Detta för att göra 
barnen mer intresserade och avslappnade. Doverberg & Pramling Samuelsson (2000, s. 36) 
instämmer med det och skriver att det gör barnen mer uppmärksamma och de har lättare att 
reflektera över det givna ämnesområdet. Genom att använda olika hjälpmedel kan de lättare 
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associera till sin egen erfarenhetsvärld. Vi har använt oss av bilder på olika leksaker. De var 
ett bra komplement för oss när vi ställde våra frågor, detta för att förtydliga och förenkla för 
barnen. Vi upplevde också att det var en stor hjälp för barnen när de skulle berätta vad de 
tyckte och tänkte, att de lättare kunde koppla till sina egna erfarenheter av leksaker. Genom 
att använda oss av bilder under intervjuerna skapades det ett större intresse och därför var det 
lättare för oss att få dem motiverade, vilket i sin tur fick dem att stanna kvar under hela 
intervjun.  
 
Lökken och Söbstad (1995, ss. 108-109) ser barnintervjuer som en stor fördel när man vill ta 
reda på vad barnen själva tycker och tänker, när man vill höra deras personliga åsikter. De 
menar att vi vuxna ibland har svårt för att ta barnens perspektiv och istället tror sig veta vad 
barn menar och funderar över. Genom att ta reda på barnens egna tankar har man som vuxen 
lättare att få rätt uppfattningar om olika fenomen och kan därför också tolka barnen mer rätt.  
 
Doverberg & Pramling (2000, ss. 34-35) skriver att man ska eftersträva att intervjusituationen 
uppfattas mer som ett samtal tillsammans med barnen, detta för att barnen ska känna sig mer 
fria att prata om sina tankar och funderingar. Syfte med denna undersökning är att ta reda på 
vad varje barn tycker och tänker, och därför är det viktigt att barnen inte blir påverkade av 
någon annan vid intervjusituationen. Vid en gruppintervju är chansen stor att barnen påverkar 
varandras tankar och svar. Gruppsammansättningen är då också viktig så att alla barn får 
synas och komma till tals (Doverberg & Pramling Samuelsson 2000, ss. 29-30). Vi valde 
därför att intervjua ett barn i taget och inte i grupp, detta för att de inte skulle påverka 
varandra men också för att lättare kunna få en känsla av ett samtal.  

5.3 Bilder som hjälpmedel 
Almqvists (1989, s. ii) studie beskriver den forskning som har ägt rum vad gäller barn och 
leksaker under åren 1962-1987. Studien visar att de flesta undersökningar som har gjorts 
under de här åren, för att ta reda på barns leksakspreferenser, har gjorts under experimentella 
former. Det kan betyda att vuxna placerar ut leksaker i ett rum och därefter observerar de 
barnen för att se vad de väljer att leka med. Leksakerna barnen har att välja bland är noga 
utvalda och indelade i olika kategorier, det är både könssterotypa och neutrala leksaker 
(Almqvists 1989, ss. 62-63). Det har även gjorts några så kallade naturalistiska 
undersökningar. Man har då studerat önskelistor som barn har skrivit till tomten (Almqvist 
1989, s. 65).  
 
Liknade metoder har använts åren därefter fram tills idag, både experimentella och 
naturalistiska undersökningar. Det som har tillkommit under de här decennierna är att man har 
undersökt pojkars och flickors leksaksinnehav i deras rum, och även tittat på mängden och 
urvalet av leksaker inom barnomsorgens verksamheter (Almqvist, 1993; Nelson & Nilsson, 
2002).  
 
Vi försökte hitta undersökningar som har använt sig av samma hjälpmedel som vi har gjort, 
detta för att bland annat se hur man har gått tillväga och vilka bilder man har använt sig av. 
Men att hitta undersökningar som har tagit hjälp av bilder för att ta reda på barnens 
leksakspreferenser har varit omöjligt. Om det beror på att det sällan har använts eller att det 
har sökt på fel platser är svårt att svara på. Oavsett vad orsaken är kan man börja fundera på 
vad det säger om den här studien. Valet att använda bilder under intervjuerna kändes som ett 
ganska naturligt hjälpmedel. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur barn tänker och 
resonerar, och det kan i många fall uppfattas lite svårt och konstigt. För att underlätta samtalet 
och för att ge barnen ett synligt diskussionsunderlag användes bilder på leksaker. Genom 
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detta komplement tror vi att det blev lättare för barnen att relatera till frågorna och till olika 
situationer och sammanhang de varit med om. De bilder vi använde oss av under 
undersökningen var dels bilder som togs från Internet och dels var det bilder på leksaker från 
avdelningarna som vi själva fotograferat. Alla bilderna skrevs ut så att vi fick papperskopior, 
dessa laminerades sedan för att få en bättre hållbarhet. 
 
Trots att vi inte kunde ta hjälp av undersökningar som använde sig av samma hjälpmedel som 
oss, genomförde vi vår kategorisering utefter den litteratur vi tagit del av. Allt som allt är det 
18 bilder, de är jämnt fördelade i tre kategorier som är pojk, - flick, - och neutrala leksaker. 
Leksakerna valdes utifrån vad som fanns och användes på respektive avdelningar. Efter en 
inventering visade det sig att det fanns liknade leksaker på båda platserna, vilket underlättade 
vårt urval av bilder. Att utgå ifrån leksaker som finns på barnens respektive avdelning 
försäkrar oss att de känner till dem, det vill säga att de har erfarenheter av leksakerna vilket 
kan vara bra vid en diskussion om dem. Utefter egna uppfattningar och föreställningar och 
med hjälp av den litteratur som beskriver vad könssterotypa samt neutrala leksaker anses vara 
gjordes sedan ett urval av leksaker. Dessa leksaker delades sedan in i olika kategorier, utefter 
de riktlinjer som litteraturen visade. Vissa av leksakerna fanns inte med i litteraturens urval 
och därför tog vi ett eget beslut om var vi skulle placera dem, detta gällde kuddarna, pärlorna 
och böckerna (Nelson 1998; Nelson & Svensson 2005; Owen Blackmore & Center 2005). I de 
fall där vi själva fick ta beslut om hur leksakerna skulle kategoriseras, färgades våra val av 
den förförståelsen som vi har med oss av tidigare erfarenheter.  
 
Pojkleksaker: lego, meccano, tågbana, bilar, kuddar (som används i ett kuddrum) och en 
riddarborg (Nelson 1998; Owen Blackmore & Center 2005). 
 
Flickleksaker: barbiedocka, dockvagn med en docka liggandes i, plastservis, dockhus med 
inventarier, spis, pärlor med tillhörande pärlplatta (Nelson 1998; Owen Blackmore & Center 
2005). 
 
Neutrala leksaker: spel, pussel, vilda djur, böcker, play doh med tillbehör och kritor/pennor 
(Nelson & Svensson 2005; Owen Blackmore & Center 2005).  

5.4 Pilotstudie 
Innan intervjuerna ägde rum gjorde vi en pilotstudie. Enligt Patel och Davidsson (2003, s. 83) 
ska pilotstudie göras som en förberedelse för de intervjuer som ska ske under själva 
undersökningen. Man testar frågorna för att se ifall det är något som behöver ändras vad 
gäller antal, innehåll eller formulering. En pilotstudie är även ett bra sätt för att säkra 
validiteten på en undersökning. Enligt Eljertsson (1996, s. 100) är det viktigt för att få en hög 
validitet att frågorna formuleras på ett sätt som ger relevant information för undersökningen.  
 
En pilotstudie gjordes inför denna undersökning för att testa både frågorna och bilderna. 
Testintervjuer gjordes på fem barn, två flickor och tre pojkar. Dessa var utgångspunkten för 
de ändringar som gjordes. Frågorna testades för att se ifall de var relevanta, om formuleringen 
gjorde att vi fick det svar som var meningen och inte missuppfattades, om antalet frågor 
kändes bra och om vi ställde rätt frågor i förhållande till syftet för undersökningen. 
Pilotstudien var även till för att testa bilderna, där tittade vi främst på om antalet bilder kändes 
rätt. De intervjuer som var med i pilotstudien innefattades inte av den egentliga 
undersökningen, vilket innebär att dessa intervjuer inte är inräknade i det urvalet som sedan 
gjordes och därmed är de inte heller redovisade i resultatet.    
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5.5 Urval 
Vi har intervjuat barn från två olika förskolor, i två olika kommuner. Vi intervjuade både 
flickor och pojkar i åldrarna 3-5 år. Valet av dessa avdelningar och förskolor beror på att det 
var dem vi fick tillträde till, det blev på det sättet en naturlig avgränsning.  

5.5.1 Avdelningen Solrosen  
Den ena avdelningen, som vi väljer att kalla Solrosen, ligger tillsamman med tre andra 
avdelningar på landsbygden utanför en mellanstor stad i västra Sverige. På avdelningen går 
det 21 barn mellan 4-5 år, gruppen utgörs av 16 pojkar och 5 flickor.  

5.5.2 Avdelningen Vitsippan  
På den andra avdelningen, som vi i denna studie kallar Vitsippan, går det 18 barn. Gruppen 
utgörs av 11 flickor och 7 pojkar i åldrarna är 3-5 år. Den här förskolan ligger en bit utanför 
en mellanstor stad i Västsverige. 

5.5.3 Bortfall 
Av de sammanlagda 39 barnen intervjuade vi 26 stycken, av dem var 12 stycken från 
avdelningen Vitsippan och 14 stycken från avdelningen Solrosen. Anledningen till att det blev 
26 barn var att det uppstod en del bortfall på grund av sjukdom, föräldrar som inte gav sitt 
medgivande eller att barnen själva inte ville intervjuas. Detta är något som vi som intervjuare 
naturligtvis respekterade och accepterade. Konsekvenserna av de bortfall som blev var att vi 
intervjuade 18 pojkar och 8 flickor. 

5.6 Tillvägagångssätt vid analysen 
Efter varje enskild intervju lyssnade vi på inspelningen och gick igenom det som sades. Vi 
skrev ner kommentarer som sammanfattande det som hade sagts och lade även till de 
eventuella anteckningar som vi gjort under intervjun. Anledningen till att det fanns tillgång 
till penna och papper under tiden var att vi ville få med eventuella gester och olika 
ansiktsuttryck hos barnen, vilket är svårt att få med på en inspelning. Detta utgör en viktig del 
av en intervju, därför att det ibland kan säga så mycket mer om vad barnet känner och tänker 
(Doverberg & Pramling Samuelsson 2000, s. 28). Genom att gå igenom varje enskild intervju 
kunde vi sammanfatta det som hade kommit fram, vi gjorde alltså redan där en kort analys. 
När alla planerade intervjuer var gjorda för den dagen, skrev vi ut intervjuerna i dess helhet. 
 
När alla intervjuerna var gjorda träffades vi för att gemensamt bearbeta det material vi fått in. 
Vi läste igenom varandras intervjuer, dels för att få en uppfattning om vad som hade sagts 
men också för att titta efter saker som gjorde att vi inte kunde använda oss av intervjun, som 
t.ex. ledande frågor. Det vi tittade efter under vårt gemensamma analysarbete var om vi kunde 
urskilja några mönster eller variationer utefter barnens tankegångar. Enligt Trost (2005, ss. 
125-126) finns det inte någon mall för analysarbetet när man gör en kvalitativ intervju, utan 
man får vara lite idérik själv. Detsamma skriver Patel och Davidsson (2003, s. 118) om. De 
hävdar också att det är en fördel om man gör analyser under hela undersökningen och inte 
väntar till när allt material är insamlat. Vid kvalitativa undersökningar är det ofta en stor 
mängd material som ska gås igenom, och därför underlättar det om man redan har påbörjat 
analysarbetet redan från start, när man har intervjun färskt i minnet (Patel & Davidsson 2002, 
s. 119).  



 19

5.7 Etik 
I forskningssammanhang är det viktigt att veta vilka regler och bestämmelser som gäller, och 
Vetenskapliga rådet (2002) tar upp hur man ska förhålla sig till de forskningsetiska principer 
som finns. De tar bl.a. upp att det finns fyra huvudkrav och dessa handlar om information, 
samtycke, konfidentialitet och nyttjandet.  
 
Informationskravet handlar om att deltagaren ska få information om undersökningen. De ska 
bland annat få reda på vad syfte med undersökningen är och på vilket sätt den kommer att 
genomföras på. Information om att det är frivilligt och hur det insamlande materialet kommer 
att användas ska också delges. För att deltagarna ska ha en möjlighet att ta kontakt med 
personen eller personerna som är ansvariga för undersökningen ska kontaktuppgifter finnas 
med (Vetenskapliga rådet, 2002). För att nå ut med informationen till barnens vårdnadshavare 
delade vi ut ett missivbrev2. Genom dem delgav vi information om vår undersökning.  
 
Vid en undersökning har en person rätt till att själv bestämma över sin medverkan, vilket 
tydligt framgår i Samtyckeskravet. Att säga nej eller avbryta en intervju får inte innebära 
försök till att övertala eller pressa personen till att ändra sig (Vetenskapliga rådet, 2002). För 
oss betydde detta att vårdnadshavarna fick möjligheten att säga nej till att vi intervjuade deras 
barn, genom att vi bifogade en svarsblankett med missivbrevet. Där fick föräldrarna kryssa i 
ifall de godkände att vi intervjuade deras barn eller inte. Även barnen hade rätt att säga nej, 
ifall de inte ville delta respekterade vi detta utan att försöka påverka barnets beslut. Om barnet 
under intervjuns gång inte längre ville vara med och svara på fler frågor respekterade vi även 
detta.  
 
Anonymitet är också en viktig del av en undersökning. En utomstående ska inte kunna räkna 
ut vem personen är eller var man har gjort sin undersökning när man läser det slutgiltiga 
resultatet. Konfidentialitetskravet innebär att alla personer ska vara anonyma (Vetenskapliga 
rådet, 2002). För att behålla barnens anonymitet, avkodade vi deras namn och även förskolans 
namn och ort.  
 
Till sist talar man om nyttjandekravet och hur man hanterar insamlat material. Det som gäller 
är att de uppgifter och material som samlats in endast får användas för forskning och inte 
lämnas ut till någon obehörig (Vetenskapliga rådet, 2002). Det material vi samlade in 
studerades endast av oss två, vilket också innebär att vi inte lämnade det vidare till någon 
obehörig. Efter avslutat och godkänt arbete kommer allt insamlat material att förstöras.  

5.8 Reliabilitet och Validitet  
För att kunna säkerställa kvaliteten på en undersökning är begreppen reliabilitet och validitet 
väsentliga. De används i både kvalitativa som kvantitativa undersökningar, men skillnaden är 
att innebörden av begreppen är mer tydliga i den kvantitativa metoden (Svensson 1996, ss. 
209-210). Dessa båda begrepp går hand i hand vid en kvalitativ undersökning, det är svårt att 
särskilja dem (Svensson 1996, ss.109-110). 
 
Eljertsson (1996, ss.102, 109-110) menar att reliabilitet handlar om att tillförlitligheten av det 
förarbete man gjort i undersökningen ska vara utfört på ett noggrant sätt. Det handlar om att 
inte generalisera utan se till individens personliga tankar. Det kan vara mycket som påverkar 

                                                 
2 Se bilaga 2 
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reliabiliteten vid en undersökning, och därför måste man se varje situationen i sitt 
sammanhang, utifrån varje intervjusituation.  
 
Inför intervjuerna i denna undersökning gjordes vissa saker för att säkerställa reliabiliteten. 
Beslut om att göra en strukturerad intervju togs, av den anledningen att vi inte är vana 
intervjuare. Vi förberedde frågorna som arbetades igenom för att undvika fällor som ja och 
nej frågor och ledande frågor. För att kontrollera att frågorna uppfattades rätt och var 
lättförstådda testades de i en pilotstudie. Intervjuerna spelades också in, eftersom det endast 
var en vuxen närvarande vid intervjuerna ville vi ha möjligheten att gå tillbaka och kontrollera 
vad som sades under samtalet. Förutom att spela in intervjuerna fanns det även papper och 
penna att ta till. Genom inspelning får man inte med barnens eventuella miner och gester, och 
eftersom dessa utgör en viktig del av deras tankar och svar, skrevs även dessa ner. 
 
Begreppet validitet handlar om vi har undersökt det som var tänkt att undersökas (Svensson 
1996, s. 210). För att få en hög validitet är det av vikt att formulera frågorna på ett sätt där 
svaren ger den information som är relevant för undersökningen. I en intervju är det lättare för 
intervjuaren att omformulera, vidareutveckla och ställa följdfrågor än vad det är vid t.ex. 
enkätfrågor. Det finns därför en risk att vi tolkar personens svar på ett annat sätt än vad 
han/hon menar. Därför är det viktigt att bearbeta och tolka materialet tillsammans (Eljertsson 
1996, s. 100).  
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6. Resultat  
I detta avsnitt kommer resultatet från undersökningen att presenteras. Det är indelat i fyra 
olika teman som har valts ut efter att materialet har analyserats. Första temat behandlar vad 
barnen hade för tankar om pojkleksaker, det andra temat vad de hade för tankar om 
flickleksaker. Tredje temat tar upp leksaker som uppfattades som neutrala av barnen och det 
sista temat delger oss om det barn som tyckte att alla kan leka med allting. Utdrag från 
intervjuerna är med från och till för att understryka vad undersökningen har resulterat i, ibland 
tas längre utdrag med och då förekommer både barnens och vuxnas kommentarer. För att 
särkskilja på dem står ett (I) framför där intervjuaren säger något, och (F) eller (P) framför när 
en pojke eller flicka säger något.  

6.1 ”Pojkleksaker” 
Resultatet visade att flickor och pojkar hade en liknande syn på vad de ansåg var leksaker för 
pojkar, det fanns endast några få undantag där de inte var överens. Alla leksaker inom 
kategorin pojkleksaker fick en hög svarsfrekvens, där både flickor och pojkar hade flest svar 
på lego, riddarborgen och bilarna som typiska pojkleksaker. Detta visar att vad gäller 
kategorin pojkleksaker är barnen helt överens vad pojkar kan leka med. Resultatet visade 
också att det är leksaker inom denna kategori som pojkarna helst leker med, och att det är 
dessa leksaker som flickorna inte tycker om att leka med, fast med ett undantag. När det gäller 
riddarborgen var det några få flickor som berättade att de tyckte om att leka med den.  
 
Vi kunde se ett samband mellan vad pojkarna tyckte om att leka med och vilka leksaker de 
ansåg var för pojkar. De mest vanliga argumenten för varför de tycker om dem, lät som de 
här;  
 

- det är kul (intervju med Oskar, avd Vitsippan, 081205)  
 

- bara för att jag tycker dom är coola (intervju med Leo, avd Solrosen, 081204)  
 
De flesta pojkarna argumenterade för att det var roligt och att de alltid brukade göra det. Men 
det fanns även de som uttryckte ett värde i leksakerna, som att det var häftigt och coolt. 
Flickorna argumenterade för varför de inte tyckte om att leka med vissa leksaker, som alla 
innefattades av kategorin pojkleksaker. Resultatet visar att flickorna i stort sett var överens 
om anledningen. 
 

- det är killeksaker (intervju med Anna, avd Vitsippan, 081204) 
 

- killeksaker gillar inte jag (intervju med Elin, avd Vitsippan, 081203) 
 
Citaten ovan visar att flickorna inte tycker om att leka med dessa leksaker för att de anser att 
de är för pojkar. Detta betyder att flickorna har en uppfattning om vilka leksaker som är 
typiska för pojkarna, och tar därmed ett avstånd från att leka med dem. Flickornas argument 
handlar om att det är leksaker för pojkar, medan pojkarnas resonemang kring varför de tyckte 
om dem handlade om att sätta ett värde på leksaken. Inte någon av dem uttryckte specifikt att 
de tyckte om dem bara för att det var leksaker för pojkar. Även fast man kan diskutera vad 
orden coolt och häftigt egentligen betyder för pojkarna. Kanske är det uttryck som är 
signifikant för just pojkleksaker. Flickornas resonemang kring att vissa leksaker är avsedda 
för pojkarna och därför inte är något för dem, lyser även igenom när flickorna resonerar kring 
om det finns flickor som skulle vilja leka med pojkleksakerna och vad som händer då.  
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- ja ibland vill dom, men inte så mycket (intervju med Sanna, avd Solrosen, 081204) 
 

- (F) om Sara leker med något så kommer Anders och tar den, då blir hon ledsen 
- (I) varför tar Anders leksaken ifrån Sara? 
- (F) för att han ska ha den tror jag 

(intervju med Sara, avd Solrosen, 081205) 
 

Resultatet visar att flickorna tar avstånd från vissa leksaker för att det är ämnade för pojkarna, 
och de berättar att de inte leker med dem i någon större utsträckning. De flesta flickorna 
trodde inte att det skulle hända något särskilt ifall de ändå skulle leka med pojkleksakerna, 
med en flicka hävdar bestämt att det skulle bli bråkigt. Exemplet ovan visar en flicka som inte 
får leka med leksaken för att det kommer en pojke och tar den ifrån henne, av den 
anledningen att han ville leka med den. Den här pojken innehar en maktposition som verkar 
innebära att pojken kan ta leksaken utan något större motstånd. Flickan i citatet hävdar att det 
blir bråkigt för att flickan leker med en leksak som hon anser är menad för pojkar. Det skulle 
kunna vara så att den här pojken tar ifrån flickan leksaken för att han ser det som sin, och det 
hade inte spelat någon roll ifall personen han tog den ifrån hade varit pojke eller flicka. Vad 
anledningen egentligen var är omöjligt att få redan på, men flickan i intervjun argumenterar 
för att det blir bråkigt när flickor leker med pojkleksaker, och därför får vi anta att situationen 
ägde rum beroende på att flickan i exemplet var en flicka.   
 
Enligt flickorna vill de endast leka med pojkleksakerna ibland och de gör det väldigt sällan, 
men enligt pojkarna ser det annorlunda ut. De anser att det finns flickor som både vill och 
brukar leka med dessa leksaker. Hos pojkarna gick åsikterna isär när samtalen kom in på vad 
som skulle hända när flickorna lekte med dessa leksaker. De allra flesta svaren från pojkarna 
liknade flickornas tankegångar om att det inte skulle hända någonting. Det fanns även de svar 
som stämmer in på vad en flicka hävdade, att det skulle bli bråk. Det förutsätter att det finns 
pojkar som tycker att det är fel att flickor leker med pojkleksaker, och resultatet visade att det 
fanns pojkar som reagerade med ilska och upprördhet.  

 
- (I) brukar tjejer leka med dem? 
- (P) mm, det brukar de och det är orättvist 
- (I) vad menar du med att det är orättvist? 
- (P) för att de ska bara leka med de där (pekar på de utvalda flickleksakerna) så att jag 

kan bara leka med de där (pekar på de utvalda pojkleksakerna) 
- (I) vad hände ifall in tjej leker med dem? 
- (P) då blir jag arg 
- (I) på vilket sätt blir du arg? 
- (P) bara för att de ska leka med de där leksakerna (pekar på de utvalda 

flickleksakerna) 
(intervju med Kalle, avd Solrosen, 081205) 

 
Detta citat visar en pojke som blir arg och tycker det är orättvist när en flicka leker med 
pojkleksakerna, och detta kan resultera i att det blir bråkigt, precis som en flicka påstod. Det 
gick även att urskilja ett tredje resonemang som handlade om att flickorna skulle bli 
förvandlade. 
 

- (I) vad tror du händer ifall en tjej leker med de leksakerna? 
- (P) ja då är man ju en kille 

(intervju med Emil, avd Solrosen, 081204) 
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Det här citatet speglar pojkarnas tankar om leksakerna. De tycker att flickorna både kan och 
vill leka med dessa leksaker men att de förvandlas till en pojke under tiden, vilket uttrycker 
starkt att det är leksaker endast ämnade för pojkar. Enda motiveringen till vad som händer är 
att flickorna förvandlas, och att det då är ok att de leker med dem.  
 
Resultatet visar att pojkar leker mest med pojkar och att det då förekommer flest leksaker ur 
kategorin pojkleksaker. Ett fåtal pojkar svarade att de likaväl brukade leka med flickor men 
att de även då lekte med typiska pojkleksaker. Enligt flickorna förekom det pojkleksaker 
endast när det var pojkar närvarande, men även då i ganska stor omfattning. Detta visar att 
pojkarna är väldigt starkt bundna till de leksaker som uppfattas som pojkleksaker, och att de 
inte, oavsett vem de leker med, går ifrån dessa leksaker.  

6.1.1 Sammanfattning 
Vi kan här se att pojkar och flickor har en liknande syn på vilka leksaker som pojkar kan leka 
med, och det var främst leksaker inom kategorin pojkleksaker. De leksaker som pojkarna såg 
som mer pojkleksaker, var även de som de tyckte om att leka med, för att det var coolt och 
roligt. Flickorna å andra sidan berättade att det var just pojkleksaker som de inte var så 
förtjusta i att leka med, för att det var just pojkleksaker. Flickorna ansåg inte heller att det var 
så många flickor som varken ville eller brukade leka med dessa leksaker, även fast det ibland 
hände. Pojkarnas svar visade en helt annan syn, eftersom de ansåg att flickorna brukade leka 
med dem ganska ofta. Både en hel del flickor och pojkar menade att det inte skulle hända 
något anmärkningsvärt om/när flickorna skulle leka med pojkleksaker. Men det fanns även de 
som hade en annan uppfattning. Dels skulle flickorna förvandlas till pojkar och så skulle det 
uppstå bråk och upprördhet.  

6.2 ”Flickleksaker” 
När det gäller hur barnen ser på leksaker kan vi utifrån vårt resultat urskilja ett tydligt mönster 
som visar att både pojkar och flickorna anser att det finns leksaker som är mer lämpat för 
flickor. Det som anses vara typiska flickleksaker, av både flickor och pojkar är Barbie, 
dockvagnen och dockhuset. Pojkarna ansåg även att servisen var en flickleksak medan 
flickorna själva såg det som en neutral leksak. Av vårt resultat kan vi se att pojkars 
uppfattning om vad som är flickleksaker stämmer i stort sett överens med vad flickorna själva 
anser är flickleksaker. De leksaker som är typiska flickleksaker är något som flickorna gärna 
väljer att leka med medan pojkarna avstår från dem. Flickorna lekte gärna, av svaren att 
döma, med de leksaker de tyckte var flickleksaker, främst Barbie. Lika väl som de gärna lekte 
med Barbies tyckte de även om att leka med servisen, som de själva ansåg vara av mer neutral 
karaktär.  
 
Som vi nämnde tidigare är de leksaker som ansågs vara för flickor något som pojkarna inte 
tycker om att leka med, medan flickorna berättar att de gärna gör det. När barnen resonerar 
kring anledningarna kring deras uttalanden kan vi se ett samband mellan svaren.  Flickornas 
resonemang kring varför de tyckte om att leka med de nämnda leksakerna var mestadels att de 
tyckte leksakerna var söta eller helt enkelt roliga att leka med. Citatet nedan är ett exempel på 
detta: 

 
- För att jag tycker att det är roligt, och dom är fina och söta (intervju med Klara, avd 

Vitsippan, 081205) 
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Vi ser här att flickorna lägger stor vikt på leksakens utseende och form, för dem verkar det 
viktigt att det är roligt och att det ser ut på ett speciellt sätt. För pojkarna verkar utseendet och 
underhållningsvärdet också ha en betydande roll, för även deras resonemang handlade om 
detta. Men de resonerade om varför de inte tyckte om flickleksakerna. Näst intill alla pojkar 
svarade att de inte tyckte om att leka med just Barbie, dockvagnen, dockhuset och servisen 
 

- det är inte roligt (intervju med Stefan, avd Vitsippan, 081203) 
 
- (P) bara för det är för tjejigt 
- (I) på vilket sätt är det för tjejigt? 
- (P) bara för att det är rosa 
- (I) om det hade varit en annan färg på leksakerna, hade du velat leka med dem då? 
- (P) nä, för dom är tjejiga ändå 

(intervju med Viktor, avd Solrosen, 081204) 
 
De utrycker sig dels om underhållningsvärdet på leksakerna, att dessa leksaker inte är 
tillräckligt roliga för att de kan tänka sig att leka med dem. Hos några kommer det även fram 
att de helt enkelt är för flickor och därför är de inte lämpliga för pojkarna att leka med. 
Liknande argument förekommer när samtalet kommer in på ifall det finns pojkar som skulle 
vilja leka med flickleksakerna och vad som då händer. De flesta pojkarna ansåg inte att det 
fanns några pojkar som varken ville eller brukade leka med flickleksaker, med argumentet att 
det var för flickor och inte för pojkar. Men att de egentligen inte skulle hända något ifall en 
pojke lekte med flickleksaker. Några barn preciserade sina svar ytterligare, när de resonerade 
kring hur de skulle reagera ifall en pojke lekte med dem ändå.  
 

- (I) tror du att det finns killar som vill leka med de leksakerna? (pekar på de utvalda 
flickleksakerna) 

- (P) mm, en finns det, Hugo 
- (I) vad tror du händer om killarna leker med de leksakerna? 
- (P) då skrattar jag åt han 
- (I) berätta varför du skrattar åt honom 
- (P) för det är konstigt 
- (I) på vilket sätt är det konstigt? 
- (P) för att det är tjejer som leker med dom 

(intervju med Sven, avd Solrosen, 081208)  
 
Här berättar en pojke att det är en, Hugo, som han tror vill leka med de utvalda 
flickleksakerna. Han berättar att han skrattar åt honom om han leker med en flickleksak, 
därför att det egentligen är tjejer som leker med dem. Här har barnet svårt att förstå att det 
finns någon pojke, i det här fallet Hugo, som skulle vilja leka med en flickleksak. Den här 
pojken skrattar åt Hugo, kanske för att han inte vet hur han annars ska reagera. Enligt 
pojkarna är det inte så vanligt att pojkar vill eller brukar leka med sådana leksaker och därför 
är det kanske svårt att veta hur eller om man som pojke ska göra eller säga något. På ett 
liknande sätt reagerar en annan pojke om en pojke skulle leka med flickleksaker. 
 

- jag säger att det bara är för tjejer (intervju med Isak, avd Vitsippan, 081208)  
 
Den här pojken skulle istället för att skratta åt honom, säga till pojken att det han gör är fel 
och inte lämpligt för en pojke. Han känner att han måste berätta och tillrättavisa pojken, och 
tycker att det är något som måste göras.  
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Pojkarna visar med sina svar att de inte tycker att det är vanligt förekommande att pojkar 
leker med flickleksaker. Detta stämmer väl överens med hur flickorna resonerar kring ifall de 
tror att det finns pojkar som skulle vilja leka med flickleksakerna. Majoriteten av flickorna 
menar att pojkarna inte skulle vilja och inte brukar leka med sådana leksaker. Pojkarna hade 
som främsta anledningen att det var leksaker för flickor och inte för pojkar, och den tendensen 
ser vi även hos flickornas tankar.  
 

- för att det kan vara lite tjejaktigt för dom (intervju med Tilda, avd Solrosen, 081209) 
 

- killar leker inte med prinsessor, de leker bara med drakar och sånt, riddarborgen 
(intervju med Matilda, avd Vitsippan, 081205)  

 
Resultatet visar även att det förekommer mest flickleksaker när flickor leker med flickor. När 
pojkarna kommer med in i leken blir det mer vanligt med neutrala och typiska pojkleksaker. 
Flickorna berättar också att de leker både med enbart flickor och med pojkar och flickor 
blandat, dessa svar var jämnt fördelade mellan flickorna. Av svaren att döma leker flickor och 
pojkar lika ofta ihop som flickor leker bara med flickor. Så fort det är pojkar med i leken så 
krävs det fler pojkleksaker. 

6.2.1 Sammanfattning 
När det gällde leksaker som uppfattades som flickleksaker, hade även här flickorna och 
pojkarna en liknade uppfattning. Leksaker som Barbie, dockvagnen och dockhuset var enligt 
bägge könen typiskt för flickor. Servisen var undantaget, där hävdade pojkarna att det var en 
flickleksak och flickorna menade att det var en neutral leksak. De leksaker som flickorna 
ansåg att flickor kunde leka med var även de leksaker som de tyckte mest om att leka med, 
samtidigt som de var just dessa som pojkarna tydligt tog avstånd ifrån, vilket visades genom 
att i princip alla pojkar berättade att de inte tyckte om att leka med dem, med anledningen att 
det inte var roligt och att det var för leksaker för flickorna. Både flickor och pojkar hade 
samma syn på ifall det fanns pojkar som skulle vilja leka med flickleksakerna, de hävdade att 
de inte trodde att det var så vanligt förekommande. Flickorna hävdade att det inte var 
tillräckligt coolt för dem och att det var för ”tjejigt” för dem. Om pojkar skulle leka med dessa 
leksaker ändå, berättade de flesta att det inte skulle hända något särskilt medan några hävdade 
att de skulle skratta åt eller säga till pojken i fråga, med andledning av att han gjorde något 
som var konstigt.  
 
6.3 ”Neutrala leksaker” 
 
Inom, utav oss bestämda, kategorin neutrala leksaker, fanns det leksaker där barnen var 
överens om vad som var mer för pojkar än för flickor, och det var kritorna. Detta var en 
leksak som både pojkar och flickor tyckte mycket om att leka med, men de ansåg på samma 
gång att det var en leksak för pojkarna.  
 

- (I) vilka leksaker tycker du killar kan leka med? 
- (F) byggrejorna och kritorna 

(intervju med Camilla, avd Vitsippan, 081208) 
 
Det som skilde flickorna och pojkarnas resonemang åt kring de neutrala leksakerna, var att 
pojkarna även tyckte att de i större utsträckning än flickorna kunde leka med degen och de 
vilda djuren. Hälften av leksakerna inom denna kategori ansåg de alltså vara mer för pojkarna 
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än för flickorna. Flickorna i sin tur berättade att de tyckte mest om att leka med kritorna och 
pusslen, och det intressanta var att de tyckte kritorna var mer för pojkar och pusslen ansåg de 
vara neutrala. Det var ingen av leksakerna som de tyckte var mer för flickor.  
 
Resterande i kategorin neutrala leksaker, så som spel, pussel och böcker ser både flickor och 
pojkar som neutrala.  
 

- (I) finns det leksaker som både tjejer och killar kan leka med? 
- (P) spelen, pusslen och inget mer 

(intervju med Nils, avd Solrosen, 081209) 
 

Här berättar en pojke specifikt att spelen och pusslen är leksaker för både flickor och pojkar, i 
andra intervjuer har vi kunnat se resultatet utifrån vad de har tyckt att flickor respektive pojkar 
kunnat leka med. Då har böcker, samt spel och pussel varit leksaker som har varit vanligt 
förekommande i båda svaren.   
 
Resultatet visar också att det fanns leksaker inom kategorin flickleksaker som ansågs vara 
neutrala leksaker av barnen. Både pojkarna och flickorna såg spisen och pärlorna som något 
som de båda kunde leka med. Flickorna tyckte också att detta gällde servisen, medan pojkarna 
tyckte att det var en klar leksak för flickorna. Samtidigt som barnen berättade att deras kön 
kunde leka med dessa leksaker, talade de även om att spisen och pärlorna var något som det 
motsatta könet kunde leka med.  
 

- (I) vilka leksaker tycker du att killar kan leka med? 
- (F) […] spisen och att pärla 

(intervju med Lina, avd Vitsippan, 081208) 
 

- (I) vilka leksaker tycker du att killar kan leka med? 
- (P) […] pärla vill de […] spisen […] 

(intervju med Lars, avd Solrosen, 081204) 
 
Många av pojkarna berättade att de gärna lekte med både spisen och pärlorna, deras 
svarsfrekvens var ganska jämn mellan flickorna och pojkarna när det gällde vem som kunde 
leka med dem, men det var ändå ett övertag till pojkarna. Flickornas svar visar att även de 
tycker om att pärla, men inga svar alls på spisen, detta samtidigt som att de ansåg att det var 
en neutral leksak.  

6.3.1 Sammanfattning 
Vi kan se att flickornas tankegångar vad gäller neutrala leksaker stämmer ganska väl överens 
med vår kategorisering, det var endast kritorna som de ansåg var en pojkleksak. Pojkarna 
däremot tyckte att hälften av dessa leksaker var mer för pojkar än för flickor. De hade en 
annan syn än vi på vad som var neutrala leksaker. De leksaker som de hade en gemensam syn 
på var pusslen, spelen och böckerna, dessa tyckte att alla kunde leka med. Resultatet visade 
också att det var leksaker inom en annan kategori, det vill säga kategori flickleksaker, som 
barnen såg som neutrala leksaker, och detta var pärlorna och spisen. Flickorna såg även 
servisen som en neutral leksak, medan pojkarna ansåg att det var ämnat endast för flickor.  
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6.4 ”Alla kan leka med allt” 
Ovanstående resultat visar på en markant fördelning mellan pojkars och flickors tycke för 
olika leksaker. Men samtidigt ska det påpekas att det fanns ett barn, en pojke, som tyckte att 
pojkar och flickor kunde leka med allting oavsett vilken kategori leksaken tillhörde. Vid 
frågan om vilka leksaker han tyckte att flickor respektive pojkar kunde leka med, var svaret 
kort men bestämt; 
 

- ja så klart (intervju med Andreas, avd Solrosen, 081208)  
 

Han gör ingen skillnad på leksakerna beroende på vilket kön som ska leka med dem, utan 
anser att alla kan leka med allting. Det intressanta var att han inte behövde tänka någon längre 
stund utan det kom så självklart. Vad andledningen är till varför svaret från honom kom så 
snabbt och bestämt har vi ingen direkt förklaring till. Men vi tycker det är intressant att han 
svarade så tveklöst. Man skulle kunna tro att han skulle ha blivit påverkad av barnen 
runtomkring honom, som så tydligt har ett könsstereotypiskt tänk kring leksaker, men han är 
säker på sin sak och svarar utifrån det.  
 
Om man tittar på hans intervjusvar i helhet kan man se att hans tankesätt går som en röd tråd i 
stort sett genom alla hans svar. Han berättar att han tycker om att leka med nästan allting, för 
att han tycker det är roligt och att han brukar leka med dem. De leksaker som han inte tycker 
om är degen och dockvagnen, av den anledningen att han inte tycker det är roligt. Han menar 
att det säkert finns andra som tycker om att leka med de leksakerna som han inte gillar 
 

- de som tycker det är roligt (intervju med Andreas, avd Solrosen, 081204) 
 
Inte heller där ser han leksakerna som könstypiska utan menar att barn, både pojkar och 
flickor, leker med det de tycker om att leka med, oavsett vilken leksak och oavsett vilket kön 
man är. Det som skiljer sig lite åt från hans övriga svar, är när han berättar vad han och hans 
kompisar brukar leka med. Enligt honom leker han endast med pojkar och då leker de främst 
med neutrala och typiska pojkleksaker. Den enda leksaken ur flickkategorin var spisen, men 
som vi har nämnt tidigare i detta resultat så ser både pojkar och flickor spisen som en neutral 
leksak.  
 
Han tycker om att leka med i stort sett allt och han anser att både flickor och pojkar kan leka 
med allting. Men när han leker med andra pojkar påstår han att deras lek utesluter typiska 
flickleksaker. Eftersom han är den enda av de barn som har blivit intervjuade i den här 
undersökningen som anser att alla kan leka med allt, kanske det inte är så konstigt att vid lek 
med andra pojkar, som har sina egna åsikter om vilka leksaker som är lämpade för pojkar, inte 
leker med flickleksaker i så stor omfattning.  
                                                                            
Det var intressant att det var just en pojke som kom med dessa svar, eftersom många av de 
andra pojkarna mer eller mindre ratat flickleksakerna i deras intervjuer. Det som därmed är 
positivt i det här sammanhanget är att det bakom många könstypiska föreställningar finns en 
öppenhet och vidsynthet i en pojkes tankar och resonemang, vilket går att bygga vidare på.  

6.4.1 Sammanfattning 
Resultatet visar att det fanns en pojke som inte gjorde någon skillnad på leksakerna, utan han 
ansåg att pojkar och flickor kunde leka med allting. Han berättade även att han tyckte om att 
leka med det mesta, förutom degen och dockvagnen, av den anledningen att han inte tyckte 
det var roligt. När samtalet kom in om det fanns någon annan som ville leka med dessa 
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leksaker istället, svarade han att de som tyckte det var roligt att leka med dem ville göra det. 
Inte heller här antydde han att det var något specifikt kön som ville leka med de leksakerna 
istället. Det som var ännu mer intressant var att han berättade att han lekte mest med andra 
pojkar och att de då inte lekte med några av flickleksakerna, förutom spisen som barnen ansåg 
vara mer av en neutral karaktär.  
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7. Diskussion  
 
Diskussionsavsnittet är uppdelat i fyra olika avsnitt. I det första diskuteras resultatet och sätter 
det vi kommit fram till i relation till den tidigare forskningen, den teoretiska utgångspunkten 
samt våra egna tankar och synpunkter. I det andra avsnittet beskriver vi de didaktiska 
konsekvenserna inför det kommande yrkeslivet. Sedan presenteras metoddiskussionen och till 
sist ger vi i ett avsnitt förslag på fortsatt forskning.  

7.1 Resultatdiskussion 
Av resultatet framgår det tydligt att det finns ett könsmönster som visar att flickor och pojkar 
gör skillnad på leksaker. Barnen är i högsta grad medvetna om vad som anses vara för pojkar 
respektive flickor, och detta visar sig i hur de väljer leksaker men även i hur de själva 
resonerar till varför de väljer som de gör. Att det könsstereotypiska tänkandet finns hos 
barnen kan vi se i deras utsagor och uttalanden. Även fast majoriteten av barnen har ett 
könssterotypt tänkande, har undersökningen visat att det finns ett barn som inte gör någon 
skillnad mellan pojkar, flickor och leksaker.  

7.1.1 ”Pojkleksaker” 
Vi kunde se att pojkar och flickor hade nästan en identisk syn på vilka leksaker som var 
ämnade för pojkar, det var inte många gånger de tyckte olika. Att både pojkarna och flickorna 
skulle ha en sådan klar uppfattning om vilka leksaker som var menade för pojkarna var inget 
som förvånade oss, utan det blev som vi hade förutspått. Både flickor och pojkar rankade 
leksaker ur pojkkategorin väldigt högt, i egenskap av pojkleksaker. Det intressanta var att 
båda könen hade just bilarna, riddarborgen och legot som mest framstående pojkleksaker. Vad 
det är som gör just dem så typiskt pojkaktiga är svårt att säga. Barnens tankar om vilka 
leksaker som är ämnade för pojkar stämmer överens med vad den tidigare forskningen 
förknippar med pojkleksaker (Nelson, 1998; Owen Blakemore & Centers, 2005). De leksaker 
som pojkarna valde ut som typiska pojkleksaker, oavsett kategori, var även de som de tyckte 
mest om att leka med. Forskningen visar att barn väljer leksaker utifrån ett könssterotypt 
mönster, där pojkar föredrar bland annat fordon och vapen (Almqvist 1993; Goldstein 1994; 
Nelson & Svensson 2005; Servin, Bohlin & Berlin 1999). Vi kunde också se att det var dessa 
som flickorna inte tyckte om att leka med. Ett undantag för ett fåtal flickor gällde 
riddarborgen, där de berättade att de tyckte om att leka med den. Men de hävdade samtidigt 
att det var en leksak för pojkarna och inte för flickorna. Deras anledningar till varför de inte 
tyckte om vissa leksaker var för att det var pojkleksaker och inte leksaker för dem. Enligt 
Servin, Bohlin och Berlins (1999, ss. 45-48) studie blev pojkleksaker mer attraktiva ju äldre 
barnen blev. Detta kunde inte vi se någon tendens av, utan flickorna tog ett bestämt avstånd 
ifrån vad de ansåg var pojkleksaker, med några få undantag av riddarborgen. När det gäller 
leksakerna inom den neutrala kategorin, visar resultatet att kritorna ansågs, av både pojkar och 
flickor, vara för pojkarna. Även här såg vi att flickorna tyckte mycket om att använda sig av 
kritorna, men att de betraktade det som en pojkleksak. Om vi ser kritor omfattas i det som 
Nelson (2002, ss.18-19) beskriver som konstform, är det enligt hans studier mer en 
flickleksak. Men i vår undersökning anser barnen det vara mer av en pojkleksak.  
 
Det vi reflekterade över var att pojkarna i större utsträckning kopplade samman vad de tyckte 
att pojkar kunde leka med, ihop med vad de tyckte om att leka med. Flickor däremot tyckte 
om att leka med riddarborgen och kritorna men de ansåg ändå att det var en leksak som 
pojkarna kunde leka med men som inte var för flickorna. Vi funderade på om det kan ha att 
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göra med de föreställningar om typiskt flickigt och pojkigt som barn växer upp med, att det 
finns fastrotat i deras tankesystem så att de tycker att det är så självklart. Connell (2002, ss. 
13-14) skriver att genus är något vi tar för givet, att det är så självklart att vi inte längre 
ifrågasätter eller reflekterar över att man gör en åtskillnad mellan könen. Nelson (1998, s.47) 
och Nelson och Svensson (2005, ss. 113-114) menar att barn tar efter normer och värderingar 
som redan i finns i samhället idag, och detta påverkar naturligtvis hur barnen ser även på 
leksaker.  
 
Även fast flickorna hade en tydlig bild av vad pojkar kunde leka med trodde de samtidigt att 
det fanns flickor som ville leka med dem, men att de inte gjorde det så ofta. De flesta såg inga 
problem med det utan det kändes som en självklarhet att de skulle leka med dem ifall de ville 
det. Connell (2002, s. 105) tar upp det faktum att barn hoppar konstant in och ut ifrån olika 
genusmönster, detta för att barnen ska undersöka vad de tycker om eller inte tycker om. Vi 
uppfattar det som att flickorna har en tydlig bild av vilka leksaker som anses vara för pojkar 
och flickor men att det inte måste betyda att det avspeglar sig även på användandet, det är inte 
fel att även flickor leker med pojkleksaker. En av flickorna hävdade ändå att det blir problem 
om de gör det, hon uppfattar det som att pojkarna inte vill att flickorna ska leka med ”deras” 
leksaker och tar därför de ifrån dem. Connell (2002, ss. 14, 16-17) menar att omgivningen kan 
reagera på ifall någon inte följer normen eller beter sig på ett sätt som anses vara lämpligt för 
sitt kön.  
 
Även om flickorna inte ansåg att de brukade leka med pojkleksaker så ofta, var de flesta 
pojkarna överens om att det fanns flickor som både ville och brukade använda sig av 
pojkleksaker. Vi tyckte att det var lite märkligt att deras uppfattningar gick isär så som de 
gjorde, men om vi tittar på pojkarnas fortsatta resonemang tyder det på att det måste finnas 
flickor som bryter mönstret ibland i alla fall. Alla flickor, utom en, menade att det inte händer 
något särskilt om de leker med pojkleksaker. Det var även många pojkar som hävdade samma 
sak, att det inte skulle hända något speciellt. Det gläder oss att se att många av pojkarna inte 
ser något konstigt eller fel i att även flickor leker med ”deras” leksaker. Vi ser det som att 
även om de har en tydlig bild av vilka leksaker som hör till pojkarna, sätter det inte stopp för 
flickorna att använda sig av dem. Det fanns även de pojkar som argumenterade för att 
flickorna skulle förvandlas till pojkar. Vi uppfattade inte att dessa pojkar blev arga eller 
uppretade för att flickorna lekte med ”deras” leksaker. Men samtidigt så ansåg de att de var 
tvungna att bli förvandlade till pojkar för att få tillträde till dessa leksaker. Så på ett eller annat 
sätt tycker de inte att flickor ska leka med dem, utan det krävs en förvandling till det ”rätta” 
könet först. Som vi nämnt tidigare fanns det en flicka som hävdade att det skulle bli bråkigt 
om flickor lekte med pojkleksaker. Vi kan bara förmoda att hon själv har varit med om det, 
och enligt citatet visade hon att hon även hade sett pojkarna ilskna till och ta tillbaks leksaken. 
Detta hör väl inte till ovanligheten att barn, oavsett om de är pojkar eller flickor, tar ifrån 
någon annan en leksak som de själva vill leka med. Detta måste inte bero på att det var fel kön 
som höll i leksaken, även om den här flickan hävdade att det var på det viset i just det fallet. 
Dessa reaktioner som vi nu tagit upp hade vi egentligen räknat med, oavsett vad vi tycker om 
det. Att flickorna ska behöva förvandlas till pojkar bara för att få tillträde till pojkleksakerna, 
känns ju ganska absurt om man frågar oss. Men att det skulle finnas pojkar med så starka 
reaktioner som vi redovisade i resultatet hade vi inte förutsett. Deras uttalanden samt 
kroppsspråk visade att de kände väldigt starkt för detta. De visade med en tydlig upprördhet 
och ilska att de inte ville att flickor skulle leka med pojkleksaker, de hade sina egna leksaker 
och skulle låta pojkarnas vara ifred. Vi fick känslan av att de blev en aning förolämpade 
endast genom att vi frågade ifall de trodde att det fanns flickor som skulle vilja leka med de 
utvalda pojkleksakerna. Enligt Nelson (1998, s. 45) bryter flickorna, oftare än pojkarna, 
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mönstret att leka med könstypiska leksaker. Många av pojkarna tyckte inte heller att det 
gjorde något ifall flickorna lekte med pojkleksaker, och det kan vara ett resultat av att de 
börjar bli vana att de gör det. Fast i och för sig menar flickorna själva att de inte brukar bryta 
det könstypiska mönstret så ofta, men det kanske har räckt med de gånger de väl har gjort det. 
Även fast en del pojkar anser att flickorna brukar leka med ”deras” leksaker, och som vi 
uppfattar ganska vana vid det, är det ändå några av dem som egentligen inte vill godta och 
acceptera det. Connell (2002, ss. 14, 16-17) skriver om vad som kan ske när någon bryter mot 
normen av att vara man eller kvinna. Detta känns som om det är ganska viktigt att jobba 
vidare med i förskolan.  
 
Vi kunde även se en tendens till att pojkarna var väldigt starkt bundna till de leksaker som 
ansågs vara för dem. Oavsett vem de lekte med, fanns det alltid leksaker inom den kategorin 
med. Av svaren att döma kan vi konstatera att pojkarna oftast leker med andra pojkar, då 
endast ett fåtal av dem svarade att de lekte med både flickor och pojkar. Men å andra sidan så 
berättade de pojkarna att de endast lekte med pojkleksaker när flickorna var delaktiga. När 
pojkarna lekte med varandra, var det mer varierat, dock endast de leksaker de ansåg var 
neutrala och pojkleksaker. Pojkleksakerna blev även mer frekventa hos flickorna när de 
berättade vad de lekte med när pojkar var närvarande.  

7.1.2 ”Flickleksaker”  
Resultat visar att pojkar och flickor hade en gemensam uppfattning om vilka leksaker som var 
för flickor. Pojkarnas uppfattning om vilka leksaker som var för flickor såg vi överrensstämde 
med flickornas egen syn om vilka leksaker som är för flickor, dessa leksaker var dockvagnen, 
dockhuset och Barbie. Pojkarna tyckte även att servisen var en tydlig flickleksak medan 
flickorna själva såg det som en mer neutral leksak. Barnens uppfattning kring flickleksaker 
stämmer väl överens med vad Owen Blakemore och Centers (2005, ss. 622-624) skriver om i 
sin undersökning. Goldstein (1994) och Nelson och Svensson (2005) skriver att flickornas val 
av leksaker är mer relaterade till hemmiljön och dockor med tillhörande saker, vilket vi även 
kan se av resultatet av denna undersökning. Att pojkarna skulle se leksakerna ur 
flickkategorin som typiskt för flickorna hade vi förväntat oss, men kanske inte att de skulle 
vara så centrerat kring just dessa leksaker. Två av dem, pärlorna och spisen, ansåg pojkarna 
vara neutrala och inte enbart för flickorna och detta gjorde att det inte var så många 
flickleksaker över. Men det som var väldigt överraskande var flickornas egna svar om vilka 
leksaker flickor kunde leka med. Även här centrerades valen till de här tre leksakerna, vi hade 
förväntat oss en mycket större spridning, inte bara inom kategorin flickleksaker utan även 
inom den neutrala kategorin. I slutändan så ansåg flickorna att endast tre av arton leksaker var 
leksaker som endast flickor kunde leka med. Enligt Öhman (2007, ss. 39-40) gör barnen en 
tydlig skillnad på vad flickor och pojkar kan leka med. Hon nämner att barn vet vilka leksaker 
som anses vara för pojkar respektive flickor och associerar leksaker efter kön. Genom barnens 
ovanstående bestämda åsikter kring vem som leker med vad visar, tycker vi, på ett 
könsmönster som i vissa fall kan kännas lite skrämmande. Vi menar att barnen innehar en 
medvetenhet om vad som är kvinnligt och manligt redan i denna tidiga ålder och att deras 
åsikter är såpass tydliga när det gäller detta gjorde oss väldigt häpna i vissa fall. 
 
På samma sätt som när det gällde pojkleksakerna så var det de leksaker som flickorna ansåg 
att flickor kunde leka med, även de leksaker som de tyckte mest om att leka med. 
Anledningen till varför flickorna valde vissa leksaker var att de tyckte att det var roligt men 
också för att de tyckte att sakerna var söta och fina. Mycket av flickornas resonemang var 
fokuserat på leksakens utseende och form. De leksaker som pojkarna tyckte flickor kunde 
leka med, var de leksaker som de tog ett rejält avstånd ifrån. Det var svårt att missa vad de 



 32

inte tyckte om, när i princip alla pojkarna berättade samma sak. Dessa leksaker var något som 
pojkarna avstod från att leka med eftersom de tyckte att det var för ”tjejigt”. Enligt Almqvist 
(1993, s. 81) är det inget ovanligt att pojkar tar avstånd från flickleksaker, vilket vi definitivt 
kan se att de gör i vår undersökning. Åter igen blir det tydligt att barnens tankar om leksaker 
utgörs av könssterotypa mönster. Enligt Connell (2002) finns det en uppdelning av män och 
kvinnor i samhället idag som har sin grund i att det finns föreställningar kring hur man ska 
vara och bete sig beroende på om man är en kvinna eller en man. Barnen i sin tur lär sig mer 
eller mindre att leva under dessa premisser beroende på hur deras hemmiljö ser ut. Flickor 
liksom pojkar tror därmed att detta förhållningssätt är det ”rätta” och att det ska vara så. De så 
kallade stereotyper som finns i vårt samhälle idag påverkar barnens sätt att tänka kring olika 
leksaker. Connell skriver att det finns en "bild" om varandras motsatser och vad som är 
lämplig beteende hos pojkar och flickor, män och kvinnor, och detta är något som finns med 
oss i vardagen hela tiden.  
 
Flickorna resonerade kring att deras tillgång till vad de ansåg var pojkleksaker var mer eller 
mindre problemfritt. Men när det gällde om det fanns pojkar som ville leka med ”deras” 
leksaker var de i princip överens. De berättade att pojkarna inte brukade leka med dem och att 
de heller inte ville det, detta på grund av att leksakerna inte lämpade sig för dem. Det 
handlade inte om, som man kanske skulle kunna tro, att de inte ville att pojkarna skulle leka 
med dem utan de trodde inte att pojkarna själva skulle vilja det. Att detta var en allmän 
inställning kring de flickor vi intervjuade gjorde oss lite förbryllade. Hur kommer det sig att 
de nedvärderar ”sina” leksaker så? Enligt Nelson (1998, s. 45) är det inte så vanligt att pojkar 
bryter mönstret och leker med flickleksaker. Kanske är det så att flickorna inte är vana vid att 
se pojkar leka med flickleksaker och därför drar de den slutsatsen att de inte vill det. Men det 
förklarar inte varför de känner att de måste klanka ner på leksakerna som de själva leker med. 
Kommentarer som att det är för ”tjejigt” och inte coolt nog för pojkarna gör oss ganska 
upprörda. Vad eller vem är det som bestämmer hur leksakerna ska benämnas, när får vi höra 
att en pojkleksak sak är söt och att en flickleksak är häftig och vad är det som säger att en 
häftig leksak har en högre status än en söt och fin leksak. 
 
Resultatet visade att både pojkar och flickor har svårt att se att pojkar leker med vad de anser 
är flickleksaker. Enligt dem så varken vill eller brukar pojkar leka med sådana leksaker. Men 
på några av intervjuerna dyker det i dessa sammanhang upp ett namn, en pojke som heter 
Hugo. Svaren antyder att det bara finns en som tycker om att leka med flickleksaker och att 
han också gör det. Detta skapar reaktioner hos de övriga pojkarna, vilket spelas ut genom att 
de skrattar åt honom. Det här kan förstås genom Connells (2002, s. 17) teori, han menar att 
pojkar har det svårare när de bryter mot normen än vad flickor har, vilket vi kan känna 
stämmer ganska bra utefter de resultaten vi fått fram. Andra pojkar fokuserar inte på en 
specifik pojke utan pratar om pojkar i allmänhet, och då skulle de säga åt pojken att det han 
gör inte är ok. Enligt Nelson och Svensson (2005, s. 112) är barn snabba på att påpeka när 
någon gör något som går utanför ramen för sitt kön. Det här tycker vi kan vara ett tecken på 
varför pojkar föredrar att leka med pojkleksaker och att de tar ett rejält avstånd från några av 
flickleksakerna samt att de gör en tydlig skillnad på vilka leksaker som är till för flickor 
respektive pojkar. De kanske helt enkelt inte vill utsätta sig för att bli retade av sina kamrater, 
vilket i sig är väldigt jobbigt för vem som helst, men särskilt för ett barn i förskoleåldern. 
Även här finns det mycket att göra för att skapa ett mer öppen och frisinnig verksamhet för 
barnen.    
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Connell (2002, s.76-78) skriver att män och kvinnor formas genom relationer med andra, så 
kallade genusrelationer, detta medför att genus är något som görs socialt med andra. Vi 
hävdar att denna skildring kan stämma eftersom barn lär sig av varandra och i leken samspelar 
och samarbetar dem på olika sätt. Barn möter olika människor under sin uppväxt och alla 
påverkar det enskilda barnet på ett eller annat sätt. Vi vuxna bör vara goda förebilder och veta 
våra egna ståndpunkter när det gäller genus och kön, eftersom barn tar efter och imiterar oss i 
det vi säger men även i det vi gör. Föräldrar, lärare och barn uttrycker vad som är okej, 
normen för män och kvinnor, pojkar och flickor. Men det är av stor vikt att vi som pedagoger 
försöker bryta det mönster som finns och istället motverka de föreställningar som råder på 
bästa sätt. Vi tror att om barnen lär sig att acceptera varandras motsatser och olikheter gynnar 
det en ökad förståelse för varandra som individer.  

7.1.3 ”Neutrala leksaker” 
Det var överraskande att se att pojkarna tyckte att hälften av leksakerna inom den neutrala 
kategorin var mer för pojkar än för flickor, det vill säga djuren, kritorna och degen. Vår 
erfarenhet säger att flickorna sitter lika ofta med dessa leksaker, om inte mer än pojkarna. 
Men det kanske hänger ihop med det som diskuterats innan, att pojkarna nästan sätter 
likhetstecken mellan det som de tycker om och det som pojkar kan leka med. Flickorna 
menade att de, förutom kritorna, var neutrala leksaker som både flickor och pojkar kunde leka 
med. I det stora hela ansåg flickorna i större utsträckning att fler leksaker var neutrala än vad 
pojkarna gjorde. Av de leksaker inom den neutrala kategorin tyckte flickorna bäst om att leka 
med pusslen och kritorna, varav de ansåg att kritorna var en leksak för pojkarna. Pojkarna 
däremot hade en jämn fördelning på alla leksaker inom denna kategori. Enligt Nelson och 
Svensson (2005, ss. 109-110) kunde de i sin studie även se skillnader när det gäller neutrala 
leksaker. De menar att flickorna drar sig mer till aktiviteter som har med formskapande att 
göra, vilket vi menar att dega och kritorna är. Flickorna ansåg att det var antingen neutrala 
eller för pojkarna, och de i sin tur tyckte att det var pojkleksaker bägge två. När det gäller 
pussel och spel, var detta enligt Nelson och Svensson ett mer vanligare inslag hos pojkarna. 
Barnen i den här undersökningen tyckte att de bägge var neutrala leksaker. Det var inte 
mycket av den studien som stämde in på den här undersökningen. Men det som faktiskt 
stämde in var att pojkarna drog sig mer till vilda djur, vilket vårt resultat visade att de gjorde.  
 
Det som var otroligt intressant att ta del av var att pojkarna i väldigt hög utsträckning tyckte 
om att både pärla och leka med spisen, dessa leksaker ansåg de att både flickor och pojkar 
kunde leka med. Att det skulle bli ett sådant gensvar med spisen och pärlorna överraskade oss 
ganska ordentligt, eftersom vi inte har sett tendenser av det i så stor omfattning som resultatet 
gav en bild av. Även flickorna ansåg att spisen och pärlorna var neutrala leksaker, men det 
som förvånade oss var att de i så liten utsträckning berättade att de tyckte om att leka med 
spisen, vilket vi däremot har sett en klar tendens om att de vanligtvis brukar göra. Flickorna 
hävdade också att servisen var en neutral leksak medan pojkarna ansåg att det var en klar 
flickleksak. Connell (2002, ss. 59-66) menar att det inte är så stor skillnad mellan pojkar/män 
och flickor/kvinnor. Olika metoder har visat att deras egenskaper och personligheter är mer 
lika än vad man föreställer sig. Vi tror att pojkar och flickor har mer gemensamt än vad vi 
människor tycks tro men att det är de utpräglade könsmönster som finns runt omkring oss som 
ligger till grund för hur pojkar och flickor skiljer det manliga från det kvinnliga.  
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7.1.4 ”Alla kan leka med allt”  
Vi kunde se i vårt resultat att det fanns en pojke som svarade att han lekte med allting och 
detta vill vi naturligtvis betona och lyfta fram. Oavsett vilket kön man var gick resonemanget 
att alla kunde leka med allt. Det var intressant att se att utav såpass många barn var det endast 
en som svarade på det här viset. Det var kul och lite förvånandet att det var en pojke som 
svarade på detta sätt eftersom de flesta av pojkarna så starkt tog avstånd från flickleksaker. De 
få leksaker som barnet i fråga inte tyckte om att leka med samtalade han om och hävdade att 
de fanns de som tyckte det var roligt att leka med dem, och då skulle de få göra det. Connell 
(2002) anser att alla människor inte är likadana, alla pojkar och män är och beter sig inte på 
samma sätt och alla flickor och kvinnor är och beter sig inte heller alltid på samma sätt. Ett 
barn möter en mängd olika könsroller inom det maskulina och feminina under dess uppväxt. 
Vi liksom Connell menar att alla barn bär med sig olika erfarenheter och förutsättningar som i 
sin tur formar deras identitet. När det gällde vilka kompisar han brukade leka med innefattade 
det endast pojkar, och han berättade att de då lekte med leksaker som alla omfattades av 
kategorin pojkleksaker. Men på något sätt kändes det ganska självklart enligt oss, när 
resterande av pojkarna så konsekvent inte tyckte om flickleksaker är det kanske inte så lätt att 
introducera dessa leksaker i leken. Sen vet vi inte hur medveten han är om hur andra barn, 
både flickor och pojkar, tänker kring leksaker. 

När det gäller denna intervju var det kul att det inte fanns någon fördelning eller 
kategorisering av leksakerna. Att pojkar och flickor är mer likasinnade individer än vad 
egentligen tycks framgå är något som Connell (2002, ss. 59-66) menar, han skriver också att 
män och kvinnor är mer lika varandra än olika, detta har visats genom psykologiska studier, 
samtidigt som i vissa situationer och avseenden visar sig motsatserna på ett tydligt sätt. I detta 
sammanhang stämmer detta väldigt bra eftersom den omtalade intervjun faktiskt visade på en 
öppenhet och en vidsynthet. Barnen överlag hade en stereotypisk syn på leksakerna och 
samtidigt en bestämd åsikt om vad de tyckte om men det blev som sagt en aha - upplevelse 
när det mönstret bröts. Genom att barn idag vågar bryta mot det traditionella könsmönstret 
som finns blir det lättare för barnen själva att acceptera och respektera varandras val. Nelson 
och Svensson (2005, s. 113-114) skriver bland annat att barnen själva är aktiva med att skapa 
könssterotypa mönster och val. Barn bildar sig en egen kulturell omvärld som kan sättas i 
relation till kön och genus. Nelson (1998, s. 46-49) skriver i sin artikel att ett barns val inte 
bara utgörs av en reflektion av omgivningens attityder och normer utan barnet gör också, 
genom sina val, en ståndpunkt i sin könsidentitet. Vi menar att alla barn ska ha rätt till att få 
välja både leksaker och lekkompisar själva men samtidigt bör vi vuxna vara närvarande och 
finnas till hands och lotsa dem genom deras val.  

7.2 Metoddiskussion  
 
Vårt syfte med denna undersökning var att ta reda på hur barn tänker och resonerar om 
leksaker utifrån ett genusperspektiv. Undersökningen är kvalitativ och genom att ställa 
relevanta och strukturerade frågor med tillhörande bilder fick vi reda på hur barnen tänkte. 
Metoden vi använde oss av var intervju och vi ansåg att denna metod var mest lämplig för att 
förhålla oss till syftet. Enligt Lökken och Söbstad (1995, ss. 94-95) handlar en intervju om en 
kommunikation mellan två parter, där man tar reda på vad och hur någon tänker och känner. 
Genom att göra intervjuer anser vi att den enskilda individen sätts i fokus och deras åsikter, 
funderingar och kommentarer lyfts upp till ytan. Barnet får genom intervjuer göra sin röst 
hörd och komma till tals, de får tillfälle att ventilera sina kunskaper men även sin förståelse 
kring ämnet i fråga. 
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Vi var helt införstådda med att det krävdes erfarenhet och vana när det gäller att göra 
barnintervjuer, den litteratur vi tagit del av sa alla samma sak, att det krävs en hel del av den 
vuxne (Doverberg & Pramling Samuelsson 2000; Lökken & Söbstad 1995; Trost 2005). Men 
för att besvara vårt syfte krävdes det att vi intervjuade barn. Vi ville också pröva och ge oss 
själva en riktig utmaning, och vi anser att man alla är nybörjare i början. Hur ska man skaffa 
sig erfarenhet av barnintervjuer om man aldrig gör några. Så av den anledningen tyckte vi att 
vi skulle passa på när tillfället gavs. Vi gjorde grundliga förberedelser och vi läste oss till vad 
som behövdes göra innan, som till exempel pilotstudier (Patel & Davidsson 2003, s. 83). 
Genom att göra dessa pilotstudier kunde vi se om våra frågor vi formulerat och de bilder vi 
valt var användbara och om de var relevanta och tydliga i förhållande till varandra. 
Testintervjuer gjordes på 5 barn, 2 flickor och 3 pojkar. Dessa var utgångspunkten för att 
kunna göra ändringar och förbättringar inför de ”riktiga” intervjuerna. Konsekvenserna som 
blev av pilotstudierna var att vi fick formulera om och ta bort frågor för att få en bättre helhet 
och en röd tråd. Strukturen på frågorna blev bättre och mer tydliga. De svar som vi fick i 
pilotintervjuerna var delvis lika de vi fick av de andra intervjuerna, bortsett från en fråga. Det 
var frågan som tog upp ifall det var någon leksak barnen inte fick leka med. Pilotstudien 
visade att den frågan var relevant och vi fick där intressanta svar. Men samma fråga visade sig 
vara helt onödig under resten av intervjuerna, barnen verkade inte förstå frågan och visste 
därmed inte vad de skulle svara. Vi tyckte att vi lyckade väldigt bra med våra intervjuer, även 
fast vi inser att det är svårt med barnintervjuer tyckte vi att det var riktigt roligt och intressant, 
och vi känner båda två att det är en metod vi kan använda oss av i fler sammanhang i våra 
kommande yrkesliv.  
 
Av Doverberg och Pramling Samuelsson (2000) och Lökken och Söbstad (1995) fick vi tips 
om att använda oss av material vid intervjuer med barn. I samband med våra intervjuer 
visades bilder på olika leksaker och utifrån dessa fick barnen göra olika val. Vi uppfattade att 
användandet av bilder underlättade för både oss och barnen. Genom att vi använde bilder 
kunde barnen lättare associera till sin egen erfarenhetsvärld och vi kunde lättare följa med i 
deras resonemang. Det gjorde också barnen mer intresserade och mer villiga att berätta och 
diskutera. Valet av vilka leksaker vi tog med kändes också det bra, eftersom vi tog leksaker 
som fanns på avdelningarna var barnen välbekanta med föremålen. Detta tror vi var en fördel 
när barnen skulle resonera kring leksakerna. 
 
På grund av bortfallet slutade det med att vi intervjuade sammanlagt 26 barn. Konsekvenserna 
av de bortfall som blev var att vi intervjuade ganska få flickor, i slutändan blev det 8 flickor 
18 pojkar. Men genom att vi gjorde en kvalitativ intervju kunde vi se på helheten och vi 
behövde inte jämföra antal svar med varandra. Även om flickorna var få jämfört med 
pojkarna anser vi ändå att det resultat vi kommit fram till är giltigt. Eftersom vi kunde se så 
tydliga mönster av deras svar, så utgår vi ifrån att de representerar även en större grupp.  
 
Reliabilitet handlar om att tillförlitligheten av det förarbete man gjort i undersökningen ska 
vara utfört på ett noggrant sätt (Eljertsson 1996, s. 102). Vårt förarbete utgjorde sig av att vi 
förberedde frågor och använde oss av en strukturerad intervju. Vi gjorde också en pilotstudie 
som skulle vara till hjälp för att undersöka relevansen och tydligheten i frågorna. Intervjuerna 
spelades också in, varav vi kunde gå tillbaka för att dubbelkolla barnens svar. Med detta i 
åtanke anser vi att undersökningen har uppnått reliabilitet. 
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För att få en hög validitet är det av vikt att formulera frågorna på ett sätt där svaren blir 
relevanta för själva undersökningen (Eljertsson 1996, s. 100). Eftersom vi anser att vi har 
undersökt det som var tänkt att undersökas genom att vi har besvarat vårt syfte har 
undersökningen uppnått hög validitet.  
 
Sammanfattningsvis vill vi säga att det var väldigt kul och givande att få göra dessa 
intervjuer. Det var som sagt svårt eftersom det var en ny upplevelse för oss båda men genom 
ett gott samarbete med barnen och ”backup” från varandra lärde man sig nya saker hela tiden. 
Nu känner vi att vi fått prova på hur en intervju kan gå tillväga och det har varit en lärorik 
process som har gett resultat i slutändan.  

7.3 Didaktiska konsekvenser 
 
Att pojkar och flickor väljer och väljer bort leksaker för att de tycker om eller inte tycker om 
dem, anser inte vi är något konstigt utan helt naturligt. Vi menar att barn inte måste leka med 
alla leksaker bara för att det ska vara jämställt mellan flickor och pojkar, alla har vi våra egna 
intressen och dessa måste man naturligtvis bevara och uppmuntra. Men det vi inte tycker är 
ok är att vi ser att både pojkar och flickor har ett sådant stereotypt tankesätt om vad flickor 
och pojkar vill och kan leka med. Att de tar avstånd från leksaker för att de ”tillhör” det 
motsatta könet och att det kommer starka reaktioner när det finns barn som går över gränsen 
så att säga. Det är detta som vi anser man måste jobba med ute i verksamheterna, för det är i 
förskolan man har en chans att påverka innan det kanske är för sent. Kanske man ska 
reflektera över hur man introducerar nya leksaker, och att som pedagog vara delaktig i leken 
och ta med leksaker som de barnen i vanliga fall inte leker med. Detta kanske skapar nya 
intressen hos barnen, när de upptäcker leksaker de kanske inte har lekt med innan. 
Pedagogernas närvaro är då viktigare än någonsin, att de är med när/om barnen reagerar som 
vi har visat exempel på i vårt resultat, om ett barn kommenterar eller skrattar för att man 
enligt dem leker med fel leksaker kan göra att barnet inte gör om det igen. Om man som 
pedagog är närvarande vid sådana situationer kan man ta upp det till diskussion och klargöra 
att alla barn både kan och får leka med allting. Av resultatet att döma finns det barn som 
tycker om det som anses vara det motsatta könets leksak, detta är något som vi ser väldigt 
positivt till och att det är en grund att utgå ifrån. Vi tycker inte att målet är att pojkar och 
flickor ska leka med leksaker som anses vara för det motsatta könet, utan istället vill vi ändra 
på deras sätt att tänka kring det.  
 
Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 2001, s. 8) ska vi i 
förskolan motverka de traditionella könsmönster som finns och skapa förutsättningar för att 
varje individ ska känna sig trygga och få utvecklas. Enligt våra resultat så finns de 
traditionella könsmönstren på förskolan, i allra högsta grad, och detta tycker vi att man 
behöver arbeta och lägga fokus på. Vi själva blev förvånade över vissa svar och reaktioner, 
och detta kan betyda att det är svårt att upptäcka dessa tankar och funderingar, antingen syns 
det inte så tydligt i barngrupperna eller så tittar man inte efter det och då syns det inte. Barn 
har mycket tankar och funderingar som bör komma fram. Det är först då som pedagogerna 
kan fortsätta och spinna vidare på vad de har hört och sett.   
 
För att förebygga och motverka att barn reagerar på när flickor och/eller pojkar gör något som 
går utanför normen för sitt kön bör man arbeta med respekt och acceptans. Vi måste jobba för 
en mer öppen och vidsynt verksamhet på förskolorna. Genom att respektera men även 
acceptera varandra för den individ man är, inte för vilket kön man är. Att heller inte påtvinga 
dem att leka med något annat men åtminstone ge möjlighet till att leka med allt. Vilka 
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fördomar och föreställningar har man själv som vuxen, ger man alla möjligheter att leka med 
allt eller förutsätter man att pojkar gillar det ena och flickor gillar det andra. Det är inte bara 
barnens tankesätt som behöver komma upp till ytan och arbetas med utan det är även 
förskollärarnas tankar och eventuella fördomar. Självrannsakan och självreflektion över hur 
man själv ser på barn och leksaker, och hur man med uttalanden och agerande kanske påvisar 
hur normen ska efterföljas.  
 
Vi tycker det är viktigt att man arbetar med jämställdhet mellan könen, genom att lyssna på 
barnen och ta reda på vad barnen tycker och tänker kring olika områden ur ett 
genusperspektiv, kan vi få reda vad man bör arbeta mer med, vad man ska lägga krutet på så 
att säga. Viktigt att det kommer fram, och att det tas upp till diskussion för framtidens 
generationer. Genom att göra barnen medvetna om genus och kön på ett naturligt sätt i 
vardagen kan en metod vara att arbeta tematiskt med detta ämne. Barnen får därmed vara med 
ifrån start och ventilera sina tankar och funderingar "fritt". Denna metod är en bra metod för 
att väcka barnens nyfikenhet, uppmärksamhet och intresse för ämnet i fråga. Det finns många 
olika saker vi kan göra för att lyfta detta ämne men det viktigaste är att barnen får känna sig 
delaktiga i processen. 
 
Eftersom vi ändå vet att det finns barn som har ett mer öppet förhållningssätt till begreppet 
genus så kan vi se en ljusglimt för nya möjligheter och aspekter. Som vi påvisar i vårt arbete 
är det viktigt att lyfta denna fråga i barnets tidiga åldrar och ju tidigare desto bättre. Lär sig 
barnen att det inte är fel att en pojke vill leka med barbie eller att en flicka vill leka med bilar 
skapar vi ett mer vidsynt förhållande gentemot varandras olikheter men även likheter. Barnen 
idag bör vara väl förberedda på hur samhället ser ut med allt vad det innebär. Med detta 
menar vi att ju mer vi vuxna vågar vara öppna med hur vi står gällande genus och de 
könsmönster som faktiskt råder, desto lättare blir det för barnet att våga ta egen ställning och 
göra sina val.  

7.4 Förslag om fortsatt forskning 
Efter vad vi har förstått är barn och leksaker ett ständigt aktuellt område, det forskas kring 
detta kontinuerligt. Men den typen av undersökning som vi har gjort, där vi har intervjuat barn 
om deras föreställningar kring leksaker, har vi haft svårt för att hitta. Som vi har nämnt 
tidigare är studierna oftast baserat på observationer av hur barn väljer i experimentella eller 
naturliga miljöer. Vi skulle tycka det var intressant om forskningen använde sig av en 
liknande metod som vi har gjort. Ändras sig resultaten ifall det är fler barn som intervjuats, 
om det är en mer van och erfaren person som håller i intervjuerna samt där leksakerna utgör 
en mer bredd på variation och användningsområden.   
 
Sen har vi börjat fundera kring leksaksindustrin och dess produktion av leksaker. Redan vid 
tillverkningen riktar leksaksindustrin in leksakerna mot de olika könen med hjälp av 
användningsområde och utseende. Med hjälp av media och reklam visar de sedan upp vem 
leksakerna är tänkta att användas av, och påverkar barnen genom att visa vad som är lämpligt 
för deras kön att leka med. I reklam som finns tillgängligt överallt idag framställs 
pojkleksakerna som häftiga och coola medan flickleksakerna är söta och fina. Vi är 
intresserade av att veta hur leksaksindustrin tänker kring framställandet av leksaker, om och i 
så fall hur deras egna föreställningar påverkar hur besluten om leksakers utformning och 
användningsområden ser ut. 
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8. Avslutande kommentarer 
 
Som en avslutning på detta arbete vill vi passa på att tacka personer som har varit till stor 
hjälp för oss genom denna undersökning. 
 
Framförallt vill vi framföra ett stort tack till alla de barn som vi intervjuade, utan dem hade 
det inte blivit någon uppsats. Samtidigt vill vi även uttala ett varmt tack till de vårdnadshavare 
som accepterade och godkände att vi intervjuade era barn.  
 
Vi vill också rikta ett varmt tack till vår handledare Ylva Odenbring. Med hennes hjälp har vi 
utvecklat både oss själva och vår uppsats till det bättre. Hennes tillgänglighet och hennes 
snabba svar, av en tät strid med mail, har känts som ett gott stöd och har uppskattats oerhört.  
 
Sist men inte minst vill vi också säga tack till varandra, för ett gott och utvecklande 
samarbete.  
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Bilaga 1  
 
Intervjufrågor 
 
1. Vilka av dessa leksaker tycker du om att leka med? 

- berätta varför du tycker om den/det/dem så mycket? 
 
2. Är det några leksaker här som du inte tycker om att leka med? 

- Vilka kan det vara?  
- Hur kommer det sig att du inte vill leka med xxx? 
- Tror du att det finns någon annan som vill leka med xxx? 
- Vem då? 
- Berätta varför du tror att xxx skulle vilja leka med xxx? 

 
3. Finns det någon av leksakerna du inte får leka med? 

- Vad tror du är anledningen till att du inte får det? 
- Vad tycker du om det? 

 
4. Vilka av dessa leksaker tycker du tjejer kan leka med? 

Vilka av dessa leksaker tycker du killar kan leka med? 
- Berätta varför du tycker så? 
- tror du att det finns tjejer/killar som vill leka med xxx? (xxx = en leksak en tjej/kille 

inte leker med) 
- brukar tjejer/killar leka med dem då/brukar inte tjejer/killar leka med dem då? 
- vad tror du händer ifall en pojke/flicka leker med xxx? (xxx = en leksak en tjej/kille 

inte leker med) 
 
5. Med vilka kompisar brukar du leka med? 

- Vad brukar ni leka med då? 
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Bilaga 2 

 
 

 
Hej alla föräldrar! 
 
Vi är två studenter som heter Therese Andreasson och Lisa Ingemarsson. Vi går sista 
terminen på högskolan i Borås där vi läser till förskollärare. Som avslutning av vår utbildning 
ska vi nu skriva ett examensarbete.  
 
Under utbildningen har genus varit ett återkommande ämne, detta är något som vi är mycket 
intresserade av och därför vill vi fördjupa våra kunskaper inom området. Vi har valt att titta på 
leksaker ur ett genusperspektiv. Vi vill undersöka hur barn associerar leksaker till de olika 
könen.  
 
För att ta reda på hur barnen tänker kring detta vill vi intervjua barnen. Till vår hjälp kommer 
vi att spela in intervjuerna. Vi eftersträvar att det ska bli en avslappnad och rolig stund 
tillsammans med barnen.  
 
För att få intervjua ert barn måste ni ge oss ert skriftliga godkännande. Deltagande är frivilligt 
och kan när som helst avbrytas. Även barnen har rätt att säga nej till deltagande och de har 
också rätt att avbryta påbörjad intervju. Samtliga namn kommer att avkodas, vilket innebär att 
varken barnens, pedagogernas eller förskolans namn kommer att kunna identifieras. 
Intervjumaterialet som vi samlat in kommer dessutom att förstöras efter avslutat arbetet för att 
säkerställa deltagarnas anonymitet. 
 
I bifogad talong kan ni ta ställning till om ni vill att ert barn ska delta eller inte. Påskriven 
talong lämnas till personalen på ert barns förskola.  
 
Har ni frågor eller funderingar, tveka inte över att kontakta någon av oss. 
 
Lisa Ingemarsson   Therese Andreasson 
 
Email: xxxxx   Email: xxxxx 
Telefon: xxxxx   Telefon: xxxxx 
  
 
Tack på förhand! 
 
Lisa Ingemarsson och Therese Andreasson 
 
 
 
 
 



 43

 
Svarstalong 
 
  
 
Barnets namn………………………………………………………………………………. 

□Ja, vi ger vårt godkännande.  □ Nej, vi ger inte vårt godkännande. 

 
 
Målsmans underskrift:………………………………………………………………............... 
  
Namnförtydligande:…………………………………………………………………………… 

 


