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Sammanfattning 
 
Inledning 
Som en del av samhället har förskolan och pedagoger ett tydligt ansvar att medvetet arbeta för 
att främja jämställdhetsarbetet.  Studien handlar om pedagogers arbete med det 
jämställdhetsuppdrag som framkommer i förskolans läroplan. Fokus i undersökningen är vilket 
lekmaterial pedagoger väljer att erbjuda barnen, vilka miljöer som skapas och vilka lekar som 
uppstår i miljöerna. Studien undersöker också om alla barn, oavsett kön, har samma tillgång till 
alla utrymmen på förskolan. 
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur könsmönster i förskolan visar sig i förskolans 
verksamhet och dess påverkan för barns fostran till jämställdhet. 
 
Metod 
Studien är en kvalitativ undersökning där observationer valts som metod för insamling av data.  
 
Resultat 
Resultatet har visat att pedagogers val av lekmaterial kan vara avgörande för jämställdheten i 
barngruppen när det gäller barnens tillgång till alla utrymmen i förskolan. Dessutom visade 
observationerna att lekmaterialet som erbjuds påverkar barns förutsättningar för lek och även 
deras möjligheter till lika utvecklingspotential. I de rum där pedagoger valde att erbjuda 
traditionella pojk- och flickleksaker lekte barnen könstereotypa lekar där könsmönster och 
könsroller kunde observeras. I de andra rummen där majoriteten av lekmaterial var könsneutralt 
valde barnen könstereotypa lekar i mycket mindre grad eller inte alls. Gränsöverskridande lekar 
var representerade på båda förskolorna även om de inte var många. Alla barn, oavsett kön sökte 
sig till alla rum vilket kan innebära att lekmaterialet var attraktivt för alla barn och att rummen 
inte var könsmärkta.  
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1 Inledning 
 
I det sociala perspektivet av hållbar utveckling är jämställdhet mellan kvinnor och män en viktig 
faktor. Man hör ofta att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen. Det finns dock 
fortfarande många områden som inte kan anses som jämställda när man tittar närmare på det. 
Under en lång tid har det pågått en debatt i samhället där det diskuterats att det ofta är män som 
får de högst uppsatta positionerna i stora företag. Det är också män som oftast får bättre lön för 
samma arbete även om en kvinnlig anställd har likvärdig utbildning och erfarenhet. Enligt 
mätningar som görs i den svenska skolan får pojkar sämre resultat än flickor.  Majoriteten av 
flickor satsar på bra betyg i skolan för att kunna lyckas med ett bra jobb i framtiden som kan ge 
status och bra lön. Samtidigt är det flickor som lider mest av stress och psykisk ohälsa. Detta 
tillsammans kan tyda på olika förutsättningar och villkor för kvinnor och män, pojkar och 
flickor.  
 
Som en del av samhället har förskolan och skolan ett tydligt ansvar för att främja 
jämställdhetsarbetet.  För att göra vårt samhälle mer jämställt i framtiden måste pedagoger i 
förskolan medvetet arbeta med detta uppdrag. Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 
2010, s. 5) måste verksamheten utformas på så sätt att det inte finns plats för vidare etablering 
av könsmönster och könsroller. Utöver det ska pedagoger motverka de könsroller och 
könsmönster som redan är etablerade. Läroplanen beskriver att alla barn i förskolan ska ha 
samma möjligheter att utveckla sina intressen och förmågor utan att känna sig begränsade 
utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98, rev. 2010, s. 5. Alla barn bör få möjlighet att leka alla 
lekar. Här spelar pedagogens val av lekmaterial och hur rummen på förskolan inreds en viktig 
roll. 
 
Enligt den undersökning som delegationen för jämställdhet i förskolan gjorde under åren 2004-
2006 har personalen olika förväntningar på barn beroende av kön. Dessutom kan man läsa i 
deras slutbetänkande att hela verksamheten könskodas av pedagoger. Detta oavsett om det 
gäller barn, aktiviteter, miljö eller material. Enligt förväntningar från vuxna i förskolan så ska 
flickor vara lugna, behjälpliga, ansvarsfulla och följa regler. Förväntningarna på pojkar, är inte 
detsamma som på flickor, då de anses vara bråkiga och otåliga (Wedin 2014, ss. 13-14).  
  
Som pedagogiskt verksamma sedan ett antal år tillbaka, har vi intresserat oss för jämställdhet i 
förskolan. I våras undersökte vi pedagogers förhållningssätt när det gäller jämställdhet i 
barngruppen. Studieobjektet var pedagogens roll och fokus låg på hur många gånger pedagogen 
initierade samtal med flickor respektive pojkar. Målet var att ta reda på hur samtalsutrymmet i 
barngruppen fördelades mellan pojkar och flickor. Undersökningen visade att pojkar tog större 
plats än flickor. De fick mer uppmärksamhet och därmed mer inflytande i verksamheten. I det 
här examensarbetet läggs fokus på samma kunskapsområde men denna gång avser vi att studera 
materialets inverkan på jämställdhet i förskolan. Med lekmaterial menas leksaker och andra 
redskap som finns i rummen. Vi vill undersöka hur aktivt det arbetas med det 
jämställdhetsuppdrag som framkommer i förskolans läroplan samt om alla barn oavsett kön har 
samma tillgång till alla utrymmen på förskolan. Detta undersöks genom att studera vilket 
lekmaterial pedagoger väljer, vilka miljöer materialet skapar samt vilka lekar som är möjliga i 
miljöerna. 
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2 Syfte  
Syftet är att undersöka hur könsmönster i förskolan visar sig i förskolans verksamhet och dess 
påverkan för barns fostran till jämställdhet. 

2.1 Frågeställningar 

1. På vilket sätt kan lekmaterialet och den fysiska miljön på förskolan styra pojkars och 
flickors val och tillgång av lekmiljöer? 

2. Hur kan pedagogernas val av lekmaterial påverka könsmönster och vidare etablering av 
könsroller hos barn? 

 
Begreppsdefinitioner 
Som utgångspunkt för vårt arbete vill vi förklara hur vi ser på dessa begrepp. 
Genus - med genus avses det sociala och kulturella könet som beskriver de uppfattningar och 
föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt som finns i samhället. 
Jämställdhet - Med jämställdhet i förskolan menas att alla barn oavsett kön ska ha samma 
rättigheter och möjligheter.  
Könsmönster -synen på kvinnan som vårdande, omhändertagande, svag och att inte ta plats 
och synen på mannen som stark, intresserad av sport, teknik och framgångsrik i arbetslivet. 
Könsneutralt lekmaterial – saker som anses som neutralt lekmaterial, ex djur, 
musikinstrument, ateljématerial eller återvinningsmaterial. 
Könsneutrala rum - begreppet ska i denna studie tolkas som rum där det inte finns leksaker, 
redskap eller inredning som är könsstereotypt, men även rum där det blandas traditionella 
pojkleksaker med traditionella flickleksaker. 
Könskodade rum – rum där majoritet av leksaker är antingen typiska pojkleksaker (ex. fordon, 
verktyg) eller typiska flickleksaker (ex. dockor, husgeråd). 
Könsroller - kulturella och sociala bestämda olikheter mellan könen, en manlig och en kvinnlig 
roll som är byggd på förväntningar. Skillnaderna mellan könen gäller värderingar, ideologiska 
föreställningar, makt och status. 
Könsstereotypt lekmaterial – leksaker som anses typiskt pojkiga ex fordon, verktyg eller 
leksaker som ses som flickiga ex. dockor, husgeråd.  
Lekmaterial - Med lekmaterial avses alla leksaker och redskap som finnas i rummen på 
förskolan och som kan användas av barnen till lek. 
Pedagog – med pedagog menar vi alla som arbetar med barnen i förskolan oavsett om det 
handlar om förskollärare eller barnskötare, outbildade och vikarier.  
 
 

3 Bakgrund 
Här beskrivs hur jämställdhetsarbetet har utvecklats i politiken historiskt sett.  Sedan 
presenteras delar av tidigare forskning som gjorts inom arbetet med jämställdhet i förskolan. 
Fokus ligger på den forskning som beskriver på vilket sätt pedagoger kan påverka jämställdhet 
i förskolan genom sitt val av lekmaterial i de fysiska rummen. En del av forskningen visar vilka 
lekar pojkar och flickor leker och hur de positionerar sig som pojkar och flickor.  Även 
forskning om lekmaterial som pojkar och flickor använder presenteras samt vad det kan leda 
till i förhållande till könsmönster och könsroller.  Därefter redovisas de normer och värden som 
förskolan styrs av och de styrdokument förskolan förhåller sig till. 
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3.1 Jämställdhetsarbete - en kort tillbakablick 

 
I Sverige har det arbetats för jämställdhet i över hundra år. De första stora jämställdhetsfrågorna 
handlade om kvinnans rätt att få rösta, vara politisk aktiv och kunna arbeta i samma utsträckning 
som män. Det var dock först på 1970-talet, jämställdhet, tack vare kvinnorörelsen, blev en viktig 
politisk fråga som resulterade i den första jämställdhetslagen. Den handlade först och främst 
om lika villkor i arbetslivet oavsett kön. Detta utvecklades sedan till frågor som rörde samma 
rättigheter för kvinnor och män vad det avser anställning, utbildning samt föräldraledighet. 
Målen var att lönerna skulle vara lika och att diskriminering på grund av kön skulle förbjudas 
(Wedin 2014, s.19). Trettio år senare, år 2006, med en av statens utredningar under namnet: 
"Makt att forma samhället och sitt eget liv", SOU 2005:66, blev nya mål för 
jämställdhetspolitiken fastställda av riksdagen. Målen som formulerades har en tydlig koppling 
till värdegrundsuppdraget för förskolan och skolan, där man strävar efter demokrati, lika villkor 
och lika behandling för kvinnor och män (Wedin 2014, s.19). 
 
Jämställdhetsarbetet i förskolan började växa fram på 1980-och i början av 1990- talet. Tack 
vare engagerade grupper som arbetade inom Skolverket och Utbildningsdepartementet, med 
stöd från forskargrupper, har det formulerats riktlinjer för jämställdhetsarbete i förskolan. Det 
började med olika projekt och det utvecklades till nätverk mellan förskolor som arbetade med 
jämställdhet. Viktiga styrdokument har skrivits och förskolan har blivit både formell och 
informell struktur för jämställdhet. Jämställdhetsarbetet var beroende av individer som ville 
driva jämställdhetsfrågorna inte bara i den pedagogiska praktiken utan även på strukturell nivå. 
Många studier visade att varken på kommunal eller på lokal nivå fanns det ett större intresse 
för jämställdhetsfrågor, men när det gäller förskolor kunde en positiv respons ses.   
"Genusfrågor" diskuteras oftare i samband med de processer som pågick bland skolbarn och 
ungdomar, vilka hade könssegregerande effekter. Det var dessutom viktigt för 
jämställdhetsarbetet att kompetensutvecklingen bland personalen och olika 
jämställdhetsprojekt sattes igång (Tallberg Broman 2009, s.67). 
 
Flera studier har visat brister i lärarutbildningens undervisning om förskolans värdegrund och 
detta trots att delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) har påpekat att det är av 
stor vikt att den lokala praktiken genomförs av professionella och genusmedvetna pedagoger 
(Tallberg Broman 2009, ss.67-68). 
 
För att lyckas med jämställdhetsarbetet, med det pedagogiska uppdraget som tydligt beskrivs i 
förskolans läroplan, måste pedagoger på förskolan hitta diskussionsforum på sina arbetsplatser 
och enas om vad jämställdhet betyder för var och en. Först då kan man bestämma i arbetslagen 
vilka gemensamma riktlinjer som kan vara gällande i förändringsarbetet. Detta förutsätter att 
pedagoger är villiga att förändra sitt tankesätt och arbetssätt. Förutom förändringsförmågan 
behöver pedagoger förstå sin roll i ett nytt perspektiv. Det är pedagogen som har makten att 
påverka de processer som pågår i barnens ständiga identitetsskapande. Barnen är lika inför 
lagen och det är pedagogen som ska se till att pojkar och flickor erbjuds samma möjligheter. 
Det är också pedagogen som har den unika möjligheten att möta barnen "där de är", alltså efter 
deras förutsättningar. Det är här det öppnas möjligheter för pedagogen att skapa nya 
förutsättningar för barn så att de ska kunna forma sin identitet i motsatts till de föreställningar 
om genus som präglar samhället (Svaleryd 2003, ss. 41-44). 
  
Som pedagoger ska vi verka för delaktighet, gemenskap, likvärdiga förutsättningar för flickor 
och pojkar vilket bidrar till utveckling av ett socialt hållbart samhälle (Orlenius 2016, ss. 101-
103). Orlenius beskriver att dialog, delaktighet, integrering och inkludering är viktiga begrepp 



 

4 
 

som brukas i samtal kring en social hållbar samhällsutveckling och i motsats till detta står 
utanförskap. Social hållbarhet är knutet till ett gott liv för alla. Det inkluderar bland annat 
begrepp som jämställdhet. I en social hållbar samhällsutveckling ska alla inblandade både 
kvinnor och män, flickor och pojkar vara inkluderande. Grunden för en social hållbar utveckling 
är alla människors lika värde och att skapa ett gott samhälle (Orlenius 2016, ss. 30-33).  
 
Jämställdhetsarbetet är ett obligatoriskt arbete. Det handlar inte om att bara vissa pedagoger 
och vissa förskolor som är intresserade av jämställdhetsfrågor ska arbeta aktivt med 
jämställdhetsmålen. Alla förskolor och alla pedagoger måste arbeta medvetet för att alla barn 
oavsett kön ska ha lika möjligheter och villkor för lärande (Wedin 2014, s. 38). 
 

3.2 Att positionera sig som flicka eller pojke 

 
Vi föds som pojke eller flicka, två olika kategorier. Kunskapsidén om kvinnligt och manligt 
möter vi på många olika ställen bland annat i barnens böcker och lekar (Davies, 2003, ss. 212-
214). Men även det vi konsumerar till barnen finns uppdelat i pojk- eller flickkategorier såsom 
kläder och leksaker (Lenz Taguchi 2003, se Davies, 2003, s. 6). 
 
Barn är med och skapar sitt genus, sitt sociala kön och det försiggår under lång tid och görs en 
hel del med språket, genom att ord som pojkar och flickor används. Då dessa ord är så vanligt 
förekommande ter de sig som viktiga i identiteten. Orden pojke och flicka registrerar olikheter 
som maskulint och feminint och med dem kommer karaktärsdrag/ sociala konstruktioner som 
tuffa pojkar och omhändertagande flickor. När vi tenderar att använda oss av termerna pojke 
och flicka blir steget till att inta en könsöverskridande position mycket stort, då det inte 
överensstämmer med det kön och de karaktärsdrag barnen språkligt benämns inom. Barn 
förfogar över fler sätt att vara än bara en tuff pojke och en omhändertagande flicka och det är 
viktigt att barn känner att de kan röra sig mellan positionerna (Davies 2003, ss. 151-153, 180). 
Att positionera sig som pojke eller flicka är både en begreppsmässig och en fysisk process. Den 
fysiska processen kan bestå i klädesval eller genom en lekhandling. Hur positioneringarna görs 
beror på flera olika faktorer, vilket sammanhang, vilka referensramar som barnen har samt vilka 
människor barnen samspelar med (Davies 2003, ss. 29-30). 
  
Förebilden om skönhet knyts ofta till flickor men det inverkar också på pojkar. I Hellmans 
studie agerade pojkar åskådare när flickor dansade runt i vackra kläder. Ibland deltog också 
pojkar med fina kläder och det stötte inte på motstånd, om valet av kläder inte var 
gränsöverskridande (Hellman 2010, s. 197). En stereotypisk kategorisering av pojkar och 
flickor medför att de som inte faller in inom dessa ramar, utsätter sig för att inte bli förstådda 
av sin omgivning (Hellman 2010, ss. 216-217). 
 
Barn positionerar sig på olika sätt och inte alltid efter könsstereotypa roller men de vuxnas 
bemötande och handlingar lär pojkar att vara pojkar och flickor att vara flickor, enligt 
traditionella könsroller (Eidevald 2009, s. 115). Att ta till sig den ena eller andra positionen 
behöver inte betyda att barnen inte kan ta till sig andra positioner, när lusten faller på eller när 
det krävs (Davies 2003, s.180). Exempel på detta är när Anna, utmanar den kvinnliga stereotypa 
könsrollen att vara underordnad, passiv, flexibel och kunna prata sig ur en konflikt. I olika 
leksituationer utmanar hon genom att försöka bestämma över pojkarna och att inte dela med sig 
av kuddar till en tjejkompis (Eidevald 2009, ss. 106-109). Vid ett annat tillfälle accepteras 
pojkars aggressivitet av de vuxna på förskolan, genom att de inte ingriper med förklaring att 
pojkar är yvigare och mer fysiska (Eidevald 2009, ss. 113-114). Att flickor och pojkar 
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behandlas olika belyses när högljudda flickor leker och blir tillsagda att dämpa sig medan pojkar 
som också har en högljudd lek inte får en tillsägelse (Eidevald 2009, ss. 106-109). 
 
Samhället, vuxna och barn bidrar till att konstruera könsstereotypa omgivningar genom verbal 
påverkan, handlingar och exempelvis genom olika leksaker. Det krävs ett medvetet 
förhållningssätt från vuxna för att främja möjligheter för pojkar och flickor att bredda sitt 
lekregister, sitt lärande och skapa gynnsamma tillfällen att leka mer könsöverskridande lekar 
(Nelson & Svensson 2005, ss. 116-119). 
 
 

3.3 Förskolans roll i genusskapandet 

  

Förskolan som en del av samhället har en stor roll i barns skapande av genus. Det kan vara svårt 
att se för pedagoger. Wahlström (2003) som har arbetat som förskolechef och som verksam 
pedagog på förskolan Tittmyran beskriver ett jämställdhetsprojekt som genomfördes på några 
förskolor i Gävle under slutet av 1990- och början av 2000-talet. Med hjälp av en kamera 
observerades verksamheter i förskolorna. Observationerna har tydligt visat att pedagogerna 
bidrog till att barnen fick olika förutsättningar, beroende av kön. Detta trots att pedagogerna har 
uppfattat sig själva som genusmedvetna pedagoger. Flickorna fick inte möjlighet att utveckla 
sin initiativförmåga och egen vilja på samma sätt som pojkarna. Flickorna uppmuntrades inte 
till att tro på sig själva och stå i centrum. Pojkarna fråntogs möjligheten att utveckla egenskaper 
som hjälpsamhet och empati. De berövades likaledes närhet, relationer och språk (Wahlström 
2003, s. 8). 
  
Observationerna visade att oavsett var man filmade, om det var vid samlingen, vid 
påklädningen eller ute på gården, bidrog pedagogerna till att förse barnen med roller istället för 
att bekräfta dem som individer. De roller som flickor oftast fick var bland annat att leka nära 
vuxna och i par, samt att tillgodose andras behov och att vara snälla. De gavs  också rollen som 
stötdämpare och hjälpfröken och tränades i att undvika konflikter, att avstå från huvudroller till 
pojkars fördel samt vara försiktiga och kunna anpassa sig. Pojkarnas roller handlade mest om 
att leka självständigt och längre ifrån vuxna. De fick ledarrollen och tränades i att ta för sig samt 
att inte visa svaghet och vara modiga. Dessutom fick pojkarna negativa kommentarer och 
förmaningar som blev en bas för deras identitetsbyggande.  De fick testa, experimentera och 
tänja på regler (Wahlström 2003, ss. 82-83). 
  
Flickor placeras ofta vid stökiga pojkar för att agera som stötdämpare och därmed skapa ett 
lugn i barngruppen (Odenbring 2014, ss. 68-70). Ännu en roll som oftast ges till flickor i 
förskolan är hjälpfröken. Flickor vill vanligen ikläda sig den rollen då de förväntas att vara 
behjälpliga och dessutom betraktas den rollen av flickor som ett hedersuppdrag. Odenbring 
(2014) observerade ett annat mönster i en förskoleklass, vilket var att alla barn tog på sig 
hjälpfrökenrollen. Både flickor och pojkar ville gärna hjälpa till med att hålla ordning och reda 
i klassrummet. Det är intressant då de flesta studier som gjorts tidigare har visat att det bara var 
flickor som intog eller tilldelades denna roll. Det kan tyda på att barnen själva vill utmana 
rådande normer men även på att pedagogerna i den observerade verksamheten har utvecklats i 
sitt jämställdhetsarbete med barnen (Odenbring 2014, s. 90). 
  
Olofsson (2007) menar att rummen på en förskola ofta är könsmärkta. Vanligtvis består en 
förskoleavdelning av ett byggrum med byggmaterial, plastdjur och bilar; ett kuddrum där 
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grovmotoriska lekar möjliggörs; ett matrum som mest används till pyssel och bokläsning och 
ett dockrum med hemmiljö samt utklädningsmaterial. När pedagoger väljer lekmaterial och 
redskap på detta sätt könsstämplar de rummen. Det är oftast pojkar som söker sig till 
kuddrummet och byggrummet och flickor till dockrummet samt mat- och pysselrummet. Det 
pedagogiska uppdraget kring jämställdhetsarbetet är  bland annat att skapa könsneutrala miljöer 
där alla barn har tillgång till alla rum på förskolan. Barnen ska kunna välja vem de leker med 
samt vad de leker med, utan att begränsas på grund av sin könstillhörighet (Olofsson 2007, ss. 
72-73).  
 
 

3.4 Lekmaterial och lekar 

 
Barns skapande lek med lekmaterial främjar barns identitetsbyggande på flera plan. Leken som 
barn utövar påverkas av vad de olika leksakerna signalerar med sitt ”väsen”, utseende och form. 
Utifrån leksakerna, den kontext vi lever i och samspelet med andra aktörer, vuxna eller barn, 
kan leken bli mer eller mindre könsstereotyp eller ge möjligheter till gränsöverskridande lek 
(Berg & Nelson 2006, ss. 124-127). Leksaker tillkännager vem jag vill bli sedd som och 
förmedlar idéer om den värld vi lever i. Leksakerna representerar olika innebörder i olika 
kontexter beroende på hur, vem och vilket syftet är för användningen (Nelson & Svensson 2005, 
ss. 41-42). 
 
Nelson och Svensson (2005) belyser genom olika forskare att när barn får välja leksaker väljer 
flickor och pojkar olika leksaker. Pojkar väljer oftare fordon, redskap och verktyg och flickor 
leksaker som är relaterade till hemmet som ex redskap som används i kök samt klädesplagg, 
fotbeklädnader och väskor (Nash & Fraleigh 1993, Nelson & Nilsson 2002, se Nelson & 
Svensson 2005, ss. 108-109). Leksaker speglar de föreställningar som finns om de manliga och 
kvinnliga rollerna i samhället (Nelson & Svensson 2005, s.107). 
  
Redan som 1-åring är det stora skillnader mellan vad flickor och pojkar väljer att leka med. 
Denna skillnad följer med upp i åldrarna. Pojkar leker mer med pojkleksaker än flickor och 
flickor leker mer med flickleksaker än pojkar. Flickor och pojkar oavsett åldersgrupp lekte 
ungefär lika mycket med neutrala leksaker (Servin, Bohlin & Berlin 1999, ss. 43-47). 
 
I förskolan erbjuds ofta leksaker som betraktas könsneutrala, det kan vara saker som djur, 
material att skapa med eller musikinstrument. Men förskolan erbjuder också leksaker som 
symboliserar hem t.ex. dockor, spis, hushållsredskap eller leksaker som symboliserar livet 
utanför hemmet som fordon, garage, verktyg mm. Presentationen av leksaker som ges genom 
reklam och media tenderar att förstärka en tudelning mellan könen (Nelson & Svensson 2005, 
ss. 107-112). 
 
Davies (2003) beskriver 4-5 åringars lek i 1980-talets Australien. Dels beskrivs lekar som 
speglar traditionella könsroller, flickor som skapar en hemlik lek där de tar rollen som fostrare 
och matchopojkar som ofta lekte en aggressiv lek i grupp  (Davies 2003, ss. 164-168). Även 
lek där barn inte begränsar sig till typiska maskulina eller feminina beteenden skildras. Flickor 
som leker tuffa prinsessor och som inte visade några svårigheter med de skilda 
positioneringarna som leken innehöll. Likaså lek där pojkar inte positionerar sig med tydliga 
maskulina beteenden, de hade ändå sätt att framhäva sin maskulina tillhörighet, verbalt eller 
med en handling (Davies 2003, ss. 159-169). 
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Leken skapas av barnen utifrån att flera olika möten sker bland annat möten med leksaken och 
möten med kompisens fantasi. Det är viktigt med återspegling av lekkamraten för att få syn på 
identiteter som skapas i leken. Leken och gestaltandet av identiteter var beroende av kompisens 
benägenhet att omskapa leken (Berg & Nelson 2006, ss. 130-131). En stor betydelse för barns 
identitetsskapande är sociala relationer, attityder och handlingar som barnen möts av i sin 
omgivning (Nelson & Svensson 2005, s.107). 
 
 

3.5 Vad säger styrdokumenten 

Både förskolan och skolan har som sitt uppdrag att arbeta med jämställdhet. Detta är väl 
beskrivet i olika styrdokument som skollagen, diskrimineringslagen samt läroplaner. 
 
I kapitel 8 i Skollagen (SFS 2010:800) beskrivs att förskolan, utöver det att alla barn ska 
stimuleras i sin utveckling och lärande, även ansvarar för att förberedda barnen till social 
gemenskap samt fortsatt utbildning. Det innebär att både pojkar och flickor ska kunna utvecklas 
och lyckas i det senare livet. Förutsättningen för det är att barnen har samma förväntningar på 
sig oavsett kön. Enligt Wahlström (2003) så handlar jämställdhet om ”att få människor att 
fungera i samspel med varandra” vilket bekräftar det som skollagen säger om social gemenskap 
(Wahlström 2003, s. 199). 
 
Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) är det förbjudet att inskränka människors 
rättigheter på grund av kön. Ingen ska missgynnas eller behandlas olika genom att ha olika 
förväntningar på sig. Detta gäller även alla barn i förskoleverksamheter de ska ges samma 
möjligheter och rättigheter oavsett kön. 
 
Innan år 1998 styrdes förskolan av ett pedagogiskt program och där beskrevs att 
förskoleverksamheten tilldelades ansvar för att pojkar och flickor ska få samma möjligheter. 
Därefter kom förskolans första läroplan och jämställdhet mellan könen blev en del av 
värdegrunden som förskolan vilar på. Pedagoger ska utforma verksamheten så att alla 
grundvärden, bland annat jämställdhet, ska synas i det dagliga arbetet med barnen (Wedin 2014, 
s. 35). 
 

 

4 Teoretisk ram 
Den teori vi utgår från är Hirdmans teori om genuskontraktet, en teori om hur 
samhällsstrukturerna genom historien kan förstås. Hirdman (2001) skildrar föreställningen om 
genuskontraktet genom tre formler; grundformeln, jämförelseformeln och den normativa 
formeln. Alla formler redogör för hur kvinnan skapas i förhållande till mannen. I grundformeln 
beskrivs kvinnan som ofullgången, oviktig och formlös. I jämförelseformeln blir hon värderad 
i förhållande till mannen och i den normativa formeln uppfattas kvinnan och mannen som 
alltigenom olika arter (Hirdman 2001, ss. 26-35). 
 
Hirdmans genuskontrakt klargörs med renodlade stereotyper om idéen av manligt och kvinnligt. 
Kontraktet visar på de olika förutsättningar könen haft samt hur samhället utvecklats genom 
historien (Hirdman 2001, ss. 80- 88).  Kvinnor och män beskrivs med olika karaktärsdrag och 
de står ofta i motsats till varandra. Kvinnan representerar en modersfigur med egenskaper som 
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ömtålighet och blyghet, mannens egenskaper är de motsatta. Den ömtåliga och blyga kvinnan 
skulle också vara vacker så hon hade möjlighet att bli vald av en man. Kvinnan som passivt 
väntande på mannen och mannen aktiv i sitt val av kvinna. (Hirdman 2001, ss. 36-38).   
 
Enligt denna teori skapas genus bland annat genom att kvinnor och män hålls isär. Det skapas 
dikotomier vilket innebär att det som uppfattas som kvinnligt bara är kvinnligt och inte på något 
sätt kan räknas som manligt (Hirdman 2001, ss. 65-68). En viktig aspekt i skapandet av genus 
är att det manliga värderas högre än det kvinnliga (Hirdman 2001, ss. 86-89). 
  
Hirdman beskriver att när demokrati och kapitalism träder in i samhället hotas genusordningen. 
Idéen med demokrati är att alla ska få vara delaktiga och kvinnor börjar delta i förvärvsarbete. 
Detta borde bidra till ett mer jämställt samhälle (Hirdman 2001, ss. 107- 109). Men 
genusordningen består då arbeten och löner genusordnas och en ny åtskillnad uppstår. Kvinnor 
ges lägre löner och de får de arbeten som män inte vill ha (Hirdman 2001, s. 115, 127). Det 
stereotypa genuskontraktet hålls levande under historiens gång i politik, men även ekonomiskt 
och socialt (Hirdman 2001, ss. 108-115). Detta står i motsatts till en hållbar samhällsutveckling. 

 

Teorin om genuskontraktet med dess beskrivning av isärhållandet av kvinnor och män ger oss 
bland annat förståelse för att det finns pojkiga respektive flickiga leksaker, kläder, färger och 
lekar. Vi kan även få insikt i uppdelningen av rum, leksaker och lekar för pojkar och flickor i 
förskolan.  
Hirdmans teori är en samhällsteori vilken kan bidra till att skapa förståelse av 
samhällsstrukturer och den bygger på ett normkritiskt perspektiv. Människan är en produkt av 
sitt samhälle och att förstå genusproblem och förhålla sig normkritiskt är idag av största vikt 
för att uppnå en social hållbar samhällsutveckling. Vår studie sätter fokus på mesonivå 
(förskolan) och på micronivå (hur individer agerar).  Med Hirdmans teori som analysverktyg  
kommer vi undersöka könsmönster i förskolemiljön. Jämställdhet är en fråga om den sociala 
aspekten av hållbar samhällsutveckling. Förskolans verksamhet kan här utgöra en mycket viktig 
grund och påverkan för barns framtida liv och för samhällets utveckling.  

 

5 Metod och genomförande 
I metoddelen beskrivs metod, tillvägagångssätt, urval, genomförande av observationer, etiska 
överväganden samt studiens tillförlitlighet och giltighet. I slutet av metoden kommer vi 
beskriva bearbetning och analys. 
 

5.1 Metodval 

Metodvalet för denna studie är observationer som undersöks kvalitativt. I en kvalitativ studie 
försöker forskaren fånga tag i helhetsperspektivet, ex. samspel mellan individer och den process 
som pågår, detta i relation till det som studeras (Løkken & Søbstad 2014, s. 46). Att observera 
inbegriper att iaktta, undersöka och tolka.  Observationer ger oss en vidare förståelse av det vi 
studerar. Det ger oss underlag för reflektion och möjlighet att tolka mänskliga gärningar 
(Løkken & Søbstad 2014, ss. 40-41). När observationer görs går man via tre skeden: 
observationen, beskrivningen av observationen och tolkningen av densamma. Att tolka betyder 
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att analysera och att dela upp helheten i mindre delar som sedan leder till en diskussion av vad 
som observerats (Løkken & Søbstad 2014, ss. 58-59). 
 
Studiens fokus riktas på hur lekmaterial kan påverka jämställdheten i förskolan. Med denna 
metod avses att undersöka om pedagogens val av material påverkar barnens lekar och val av 
leksaker i de olika rummen.  
  
Den vetenskapliga inriktning som valts för denna studie är det hermeneutiska synsättet. Det är 
ett tolkande synsätt som används för att förstå människor och hur de handlar i olika situationer 
och sammanhang. Oavsett om forskaren skildrar något som hen har upplevt eller skildrar en 
känsla eller situation som inte känns igen, så speglas skildringen i egna erfarenheter och det 
påverkar den analys som görs. Det är viktigt att tolkaren har med sig denna vetskap in i 
analysarbetet (Thurén, 2007, ss. 94-97). Det hermeneutiska synsättet i studien, betyder att 
studien görs i ett inifrånperspektiv. För att ta utgångspunkt i ett inifrånperspektiv krävs 
inlevelse, engagemang och förståelse för vad som händer i observationssammanhanget. Det 
handlar om att försöka förstå det som iakttas och tolka vad som är dess mening i relation till de 
frågeställningar som redogjorts för här ovan. Utifrån observationerna och det hermeneutiska 
angreppssättet är vi intresserade att studera kvalitativ data genom att titta på egenskaper. 
 
Med en kvalitativ metod kan fördjupad fokus läggas på till exempel enstaka individer (Bryman 
2011, ss. 371-372). En kvalitativ studie använder beskrivningar i ord, en redogörelse av det som 
betraktas eller berättas försöker forskaren förstå på djupet. Denna metod ger insikt i hur 
människan agerar och varför (Trost 2012, ss. 23-24).  
 

 

5.2 Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen för att undersöka våra frågeställningar om pedagogers val av lekmaterial kan 
påverka jämställdheten på förskolan och om det skapas olika förutsättningar för pojkar 
respektive flickor har gjorts i form av observationer. 
 
I den här undersökningen ligger fokus på vilket lekmaterial som finns i de observerade rummen, 
vilka lekar barnen leker och vilket lekmaterial de väljer av det som erbjuds. Løkken och  
Søbstad (2014)  menar att den sociala kontexten en viktig del i att förstå mänskliga handlingar, 
såväl det fysiska rummet som samspelet påverkar dessa (Løkken & Søbstad 2014, s. 21). Nio 
observationer genomfördes på varje förskola, 18 observationer totalt och observationerna är 
mellan 10-15 minuter långa.  De situationer som studerades var när barnen hade möjlighet att 
välja rum, lekar samt befintligt lekmaterial själva. 
   
I denna studie föll valet på löpande protokoll för observationerna. Att använda sig av ett löpande 
protokoll ger snabb och användbar information om vad som sker under en kort tidsperiod 
(Løkken & Søbstad 2014, s. 52).  Det som iakttas beskrivs kort i presens och det är av vikt att 
beskriva det rum där observationer genomförs samt i vilken ordning handlingarna sker 
(Kihlström 2007, ss. 32-33). 
 
I början av varje observation anges i vilket rum, vilket datum samt vilket klockslag 
observationen görs. Det som iakttagits har skrivits ner utan värdering och tolkningen av 
situationerna har gjorts efteråt.  Underlaget för studien är arton observationer. Sex observationer 
varav en i varje rum, där leksaker och lekmaterial som rummen erbjuder inventerades. Detta 
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för att få en bild av rummens lekmaterial, vilka lekar som är möjliga att leka och varför barnen 
väljer detta rum. Dessutom genomfördes två observationer i varje rum, totalt tolv observationer, 
med fokus på vilket lekmaterial barnen väljer och vilka lekar barn leker med det som erbjuds i 
de sex olika rummen. Under alla observationstillfällen, förutom ett, var observatörerna enbart 
observatörer. Det tillfälle där observatören var allena i rummet var när två flickor vistades i 
ateljén på förskola 1. Att bara agera observatör underlättar då fokus inte behöver delas mellan 
att observera och utföra andra uppgifter. 
  
Det är som observatör viktigt att vara påläst om det ämne som ska studeras samt att noga 
beskriva det som iakttages. Observatören bör vara medveten om att hens inställning, 
värderingar och olika sinnesstämningar påverkar observationen (Løkken & Søbstad 2014, ss. 
44-48). Granskningen av observationerna bör göras utifrån olika infallsvinklar. Att delge 
läsaren en transparent tolkning gör att det är lättare för läsaren att kritiskt granska det som 
beskrivs (Løkken & Søbstad 2014, s. 85).  
  

5.3 Urval 

Studien och datainsamlingen utfördes på två förskolor i två olika områden, i en stad i västra 
Götaland. Den ena förskolan har fem avdelningar och den andra har underlag för tre. Vi har 
valt att lämna ut förfrågningar till vårdnadshavare vars barn är i 2-3 års ålder.  
 

5.4 Genomförande av observationer 

Information har givits till respektive avdelning och dess pedagoger om att vi kommer 
genomföra observationer under utvalda veckor och dagar. Även information om studiens syfte 
har deklarerats. Flera pedagoger har uttryckt att det blir spännande att få ta del av studiens 
resultat. 
 
Innan vi började med observationerna informerades alla berörda vårdnadshavare om studien  på 
respektive avdelning, genom att de fick ta del av ett missivbrev. Vårdnadshavarna fick där ta 
ställning till sitt barns deltagande eller icke- deltagande i observationerna. På förskola 1, 
lämnades 14 missivbrev ut och 10 blanketter för godkänt deltagande återlämnades. Fyra 
blanketter återlämnades inte. Av 10 godkännanden för deltagande är fem flickor och fem pojkar 
representerade.  Vid observationstillfällena var en av pojkarna frånvarande så i observationerna 
på förskola 1 är fem flickor och fyra pojkar medverkande.  
 
På förskola 2, lämnades 15 missivbrev ut. 13 vårdnadshavare gav positiv respons att delta i 
observationerna, sju föräldrar gav sitt godkännande genom att lämna tillbaka blanketten för 
godkännande med positivt svar och de resterande sex vårdnadshavarna gav sitt godkännande 
muntligt genom att prata med respektive pedagog. Två föräldrar har inte lämnat tillbaka 
blanketten eller tagit kontakt med en pedagog. Sammanfattningsvis, av 13 barn på förskola 2 
som kunde observeras var åtta barn flickor och fem var pojkar. När  alla blanketter för 
godkännande samlats in gjordes en sammanställning av alla barn på respektive förskola som 
kunde observeras under  perioden vecka 6-11.  Även om ett visst bortfall inträffade anser vi att 
det fanns förutsättningar för att genomföra observationerna utan att bortfallet skulle påverka 
studien negativt. 
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5.5 Etiska överväganden 

Enligt Björkdahl Ordell (2007, ss. 26-27) får ingen forskning genomföras utan att ta hänsyn till 
individskyddskravet, som består av fyra huvudkrav: 
  
• Informationskravet - deltagarna i studien har fått information om deltagande och om 
studiens syfte. Vi delgav denna information både skriftligt, genom att dela ut ett missivbrev och 
muntligt till de vårdnadshavare vars barn som erbjöds att delta i observationstillfällena. 
Dessutom informerades barnen om varför vi var där och observerade och vad vi tittade på. 
 
• Samtyckeskravet - alla deltagare bestämde själva om de ville vara med i studien eller 
inte. Dessutom hade de rätt att avsluta sitt deltagande när som helst under studiens gång. Vi 
informerade barn och vårdnadshavare om att studien var frivillig och att det när som helst går 
att avsluta om man inte vill vara med längre. Informationen om detta gavs både skriftligt och 
muntligt. Alla vårdnadshavare fick en medgivandeblankett där de hade möjlighet att godkänna 
eller inte godkänna deltagande i undersökningen. 
  
• Konfidentialitetskravet -  Alla uppgifter om studiens deltagare behandlas konfidentiellt 
för att omöjliggöra identifikation av deltagarna. De uppgifter vi har förvaras på ett sätt så att 
obehöriga personer inte kan ta del av dem. I denna undersökning upplystes deltagarna om detta 
krav och om dess innebörd. För att uppfylla detta krav har vi varit noga att inte ange några namn 
eller annat som skulle leda till att deltagarna kan identifieras. 
 
• Nyttjandekravet - det sista kravet innebär att all data som samlas i undersökningen inte 
får användas till något annat syfte än studieändamål och forskning. Insamlat råmaterial kommer 
enbart att användas för den här undersökningens syfte och när arbetet är färdigt kommer 
materialet att förstöras och kastas.  
 
 

5.6 Studiens tillförlitlighet och giltighet 

I studien har hänsyn tagits till begreppen reliabilitet och validitet. 
 

Reliabilitet  
Begreppet reliabilitet beskrivs som tillförlitlighet. Hur mätandet sker har betydelse för 
pålitligheten, det är viktigt att inget lämnas okontrollerat eller åt slumpen. Vid upprepande 
mätningar ska liknande eller samma resultat påvisas. Hög reliabilitet nås även genom att 
undersökningen bygger på ett representativt urval av personer (Trost 2012, s. 26). Begreppet 
prövbarhet är ett begrepp som hör ihop med reliabilitet. Prövbarhet bearbetar det faktum att 
studien kan genomföras med samma underlag som för denna studie. Frågeställningarna kan 
användas för att upprepa studien på andra förskolor med andra barn men studien kommer inte 
att uppvisa exakt samma resultat. Detta då lekmaterialet och miljöerna inte är de  samma. För 
att ge läsaren ett underlag som ger möjlighet att pröva hur vi fått fram vårt resultat och på vilka 
data analyserna och tolkningarna grundar sig har observationschemat lagts till som bilaga 2. 
  
Vi är två studenter som gör ett flertal observationer på två olika förskolor för att undersökningen 
ska grundas på ett presentabelt urval av personer. En diskussion om hur tolkningen av insamlat 
material skulle genomföras gjordes tillsammans innan tolkningen av observationen tog plats. 
Enligt överenskommelse analyserades observationerna först enskilt. Sedan bytte vi 
observationer och tittade på dem enskilt än en gång för att sedan göra en analys tillsammans. 
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Risken för att något lämnas okontrollerat eller att slumpmässiga fel infinner sig är mindre om 
observationerna analyseras av två personer enskilt först och sedan gemensamt.   
  
Validitet 
Trost (2012, ss. 61-63) beskriver begreppet validitet som giltighet. Det handlar om vad som 
mäts och att insamlad data måste vara relevant för det problem som undersöks för att få svar på 
det man studerar. Kilström (2007) menar att mätning av validitet inom kvalitativa studier bland 
annat kan göras genom att studien är kommunicerbar. Det blir undersökningen om läsaren får 
förståelse för det som det redogörs för i studien samt för resultatet. Denna kommunicerbarhet 
kan även inbegripa de som varit med i undersökningen (Kilström, 2007, s 231). 
 
För att öka validiteten har vi lagt vikt vid att klargöra vilket insamlingssätt av data som nyttjats 
och varför utvald metod valts. Även vilka diskussioner och tankegångar som mätningen 
genomgått under studiens gång har redovisats. Allt för att läsaren ska kunna följa studiens 
förlopp och få en tydlig bild av det som undersöks. Resultatet bör avspegla den verklighet som 
de observerade upplever och appliceras det på undersökningen så ökar validiteten.  
 

5.7 Analys/ bearbetning 

För att få struktur på insamlat råmaterial sorterades all data och den delades in i kategorier. Det 
är viktigt när man börjar bearbeta underlaget att gå systematiskt tillväga. Det kan innebära att 
olika angreppssätt testas. Genom att först skapa sig en överblick över all insamlad data för att 
sedan analysera den mer detaljerat, är två sätt att bearbeta informationen som är viktiga för 
analysarbetet (Malmqvist 2007, ss. 124-125). 
 
All insamlad information har bearbetats genom att först sortera observationer under vilket rum/ 
förskola de har genomförts. Observationerna inleds av respektive rumsbeskrivning av alla sex 
rum så att läsaren ska få insyn i vad rummen erbjuder när det gäller lekmaterial. Denna 
beskrivning ger en förförståelse för läsaren vilka lekar är möjliga i rummet. 
 
Nästa steg var att dela upp insamlad data i tre kategorier. De kategorier som valdes handlade 
om vilket lekmaterial/leksaker barnen valde och vilka lekar barnen lekte i det rum de befann 
sig. Leker barnen med traditionella pojk- och flickleksaker som leder till vidare etablering av 
könsroller och könsmönster? Pågår gränsöverskridande lekar? Väljer barnen att använda 
könsneutralt material och lekar? Denna indelning gjordes för att det skulle vara enklare att se 
mönster i insamlad data, vilket är relevant för vårt syfte: om pedagogers val av material kan 
påverka jämställdheten och om det skapas olika förutsättningar beroende av kön. Att utgå från 
frågeställningar och gruppera observationsuppgifter enligt relevans är bra då det hjälper till att 
göra en grovsortering av insamlad information samt att en struktur skapas för vidare analys 
(Malmqvist 2007, s. 126). Det är viktigt att kritiskt och kreativt granska det material som 
samlats in då observatörernas förhållningssätt och förförståelse påverkar tolkningen. Det krävs 
att frågor kring tolkningarna ställs, för att utmana en teoribetingad eller subjektiv tolkning 
(Fejes & Thornberg, 2015, ss. 20-29).  
 
 

6 Resultat 
Under denna rubrik presenteras resultatet av undersökningen. Resultatet visas under fyra 
kategorier som har koppling till frågeställningarna. Först presenteras lekmaterialet och den 
fysiska miljön som de två förskolorna erbjuder. Sedan presenteras lekar med traditionella flick- 
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och pojkleksaker. Därefter lekar av gränsöverskridande karaktär samt lekar med könsneutralt 
lekmaterial. För att avslutas med en sammanfattning där en jämförelse av resultatet på 
respektive förskola görs.  
 
  

6.1 Lekmaterial som den fysiska miljön på förskolorna erbjuder 

Här presenteras först resultatet av observationerna på förskola 1 och sedan på förskola 2. Under 
varje förskola presenteras rummen där observationerna genomfördes. 
 

6.1.1 Förskola 1 

På förskola 1 genomfördes observationer i tre olika rum, dramarummet, byggrummet och 
ateljén. Det är alla rum med flera alternativa rum i rummet för olika aktiviteter, där 
transdisciplinärt lärande kan äga rum. Med ett transdisciplinärt lärande menas att barnen kan gå 
in i olika problemfält och ämnesområden på samma gång, vilket barn ofta gör för att utforska 
saker/ världen. 
 
Dramarummet 
Det material som är mest representerat i detta rum är återvinningsmaterial, byggmaterial och 
material som inte sänder tydliga signaler om användningsområdet vilket således kan nyttjas på 
flera olika sätt. Dessa lekmaterial ses som könsneutrala.  Här finns också dockor, dockkläder 
och utklädningsmaterial, skor och hattar vars användningsområde troligen är mer känt för 
användaren och kan ses som könskodat. Rummet har även en bokhörna. 
 
Det finns en plats med petflaskor, byggmaterial som kaplastavar och kvadratiska lådor. Det 
finns även en stol med rör fasttejpade lodrätt i olika dimensioner och en hink med pinnar från 
skogen. I mitten av rummet står en stor spegeltriangel med speglar överallt på sidorna och på 
golvet som gör att barnen ser sig själva och andra från olika håll. 
   
Byggrummet 
I byggrummet påträffas både könsneutralt material och lekmaterial som kan betraktas som 
könsstereotypiskt. 
 
Materialet i detta rum består mestadels av byggmaterial i form av olika klossar och 
återvinningsmaterial. Detta i kombination med figurer, djur, bilar, garage, vägar och 
lägenhetsduplo som kan inspirera till en symbol lek.  
 
I byggrummet finner vi också lägenhetsduplo med figurer, tyger, nopper, mjuka geometriska 
rätblock i olika färger. Där finns en låg bänk, bilar och en stor låda med klossar som är trälika 
men mjuka och lätta. Det erbjuds även två stora lådor med duplo, stora och små duplofigurer 
samt stora och mindre plattor att bygga på.  
 
 
Ateljén 
Här finner vi skapande material i form av återvinningsmaterial ex. äggkartonger, rullar i olika 
dimensioner, tyg, vadd, cd-skivor, korkar, stenar, kastanjer, träkulor, snören, kartonger, 
plastflaskor och pinnar.  Ateljén erbjuder också papper i olika tjocklekar, färger och storlekar 
för att rita eller måla på samt kuvert.  Det finns även färg, penslar, pennor, saxar, tejp, spatlar, 
silkespapper, lera mm 
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I ateljén finner vi en griffeltavla med tillhörande kritor, ett ljusbord med olikfärgade 
geometriska plexiglasformer med magneter. Där finns även en stor låda med deltasand och ett 
bord med stolar. Detta rum erbjuder material som kan betraktas som könsneutrala. 
 
I alla dessa tre rum på förskola 1 observerades att både pojkar och flickor lekte.  
 

6.1.2 Förskola 2 

Avdelningen på förskola 2, där observationerna gjordes, består av tre rum som kallas för: stora 
lekhallen, byggrummet och ateljén. 
 
Stora lekhallen 

Detta rum erbjuder både lekmaterial som kan betraktas som könsstereotypt, till exempel dockor 
och docksängar samt bilbanor och bilar och lekmaterial som är könsneutralt, till exempel en 
stor interaktiv tv, en kub och känselplattor. 
 
Stora lekhallen, som är det största rummet på avdelningen, är uppdelat i olika stationer. 
Stationerna utgörs av: ”ett hus” gjort av en stor kartong; dockvrån med bland annat två 
docksängar, dockor och pottor samt dockvagn och andra docktillbehör; en stor interaktiv TV 
som kallas för ”stora lärplattan”; en kub gjord av trä med hängande tyg och cd-skivor; bokhylla 
med material av olika slag som runda, färgglada känselplattor; små bollar, leksaker som bilar, 
dockkläder mm. Det finns ett utklädningsställe med elva handväskor, en resväska, fyra par 
kvinnliga skor och tre djurdräkter. På en av väggarna finns det två fastmonterade bilbanor och 
en låda med små bilar på golvet. På en annan vägg hänger sångbilder och sångtexter i 
plastfickor. 
 
Byggrummet  
I detta rum finns mest könsneutralt lekmaterial som kan användas till bygg och konstruktion. 
Dessutom bjuder rummet till kreativitet genom pysselmaterial samt bokläsning som uppfattas 
som könsneutrala aktiviteter. 
 
Byggrummet är uppdelat i ”Lego Duplo-hörna”, med tre lådor med klossar och byggplattor på 
golvet och på väggen; ljusbordet med träklossar i olika geometriska former; en mindre bokhylla 
med byggmaterial så som pappersrullar, trianglar och kvadrater av plywoodskivor samt andra 
träbitar som går att stapla på varandra. Det finns också en ”känselhylla” med olika sorters 
sandpapper, speglar, plastbitar och en bit ullmatta. Dessutom finns det ett litet ”gömställe” som 
skapats av ett skåp under diskbänken som istället för en dörr täcks av ett draperi. En av de större 
stationerna i detta rum är ”pysselbordet” där barnen brukar lägga pussel, rita, pyssla, leka med 
play doh-lera eller arbeta med en Ipad. Sista stationen är en läshörna som utgörs av en matta 
med världskarta på, tyger hängande från taket och två lådor med böcker i barnens höjd. 
 
Ateljén  

Materialet som erbjuds i detta rum består mestadels av skapande material så som papper, färger, 
samt återvinningsmaterial som uppfattas som könsneutralt lekmaterial. Ateljén är det minsta 
rummet på avdelningen med en scen täckt med målarpapper på en sida av rummet, staffli och 
ett litet runt bord på den andra sidan. Utöver detta finns det en torkhylla med barnens teckningar 
och bokhylla med bland annat: papper, färger, kartonger, pappersrullar, pinnar och kottar, 
kritor, lera och även en låda med olika instrument. På diskbänken utom färgburkar finns det 
olika verktyg som man kan måla med som penslar, svampar och målarrullar. 
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Observationerna har visat att till alla dessa tre rum sökte sig både flickor och pojkar. 
 

6.2. Lekar med traditionella pojk- och flickleksaker 

Först visas lekarna med traditionella pojk- och flickleksaker på förskola 1 och sedan kommer 
resultatet på förskola 2. Under denna rubrik beskrivs även i vilka rum lekarna har förekommit 
på respektive förskola. 
 

6.2.1. Förskola 1 

Lekar där flickor väljer traditionella flickleksaker och pojkar väljer traditionella pojkleksaker 
visade sig i alla tre rum på förskola 1. Pojkar valde pojkleksaker, såsom bilar att leka i 
byggrummet. I dramarummet sågs flickorna genomgående använda utklädningskläder och 
accessoarer i den lek de genomförde. I ateljén observerades både flickor och pojkar leka och 
föra samtal om traditionella pojk- och flicksaker. 

 

I ateljén finns uteslutande könsneutralt material. Den lek och det samtal som utspelade sig i 
ateljén och som beskrivs nedan, pågick under en kort sekvens av den tid barnen observerades 
där. Det som kan beaktas som traditionell pojklek lektes av två pojkar i ateljén.  Pojkarna startar 
en rörelselek med att hoppa. Sedan springer en av pojkarna runt i ateljén och den andra pojken 
springer efter. Det observerades även i flickornas ateljélek något som kan beaktas som ett 
traditionellt flickområde. Det var när flickorna satt och målade och en flicka säger: "ritar 
mamma, pappa, syster, bebis". En annan flicka som också sitter och ritar säger: "ritar mormor". 

  
I byggrummet visade observationerna att pojkarna uteslutande valde att leka med bilar, under 
observationstiden. En pojke lekte och körde med många olika bilar på olika sätt. Bilarna kördes 
på fönsterbrädan, på golvet och på en triangelkloss som utgjorde en backe. Han ägnade sig åt 
att snurra och titta på hjulen. En annan pojke plockar bilar ur billådan och ställer dem på sidan 
av sig. Därefter går han till fönsterbrädan och kör med en bil och en vagn på den. Under ett 
annat observationstillfälle lekte en flicka med små och stora figurer. Figurerna placerades i 
olika stolar, de små i barnstolar och de större på andra stolar. Stolarna ställde hon runt ett bord. 
  
Flickorna i dramarummet valde genomgående att ha utklädningskläder och accessoarer på sig i 
sin lek, såsom huvudbonader, skor och väskor. En flicka klädde sig i en basker och hämtade en 
handväska och ett antal dockkläder. Hon la ett plagg åt gången i väskan och försökte stänga den 
med dragkedjan. När väskan inte gick att stänga plockade hon ur alla dockkläder igen för att 
sedan lägga i ett plagg åt gången tills väskan gick att stänga. En annan flicka har skor, hatt och 
väska på och med sig i sin lek när hon utforskar volym, under hela observationstiden. Att flickor 
använder sig av huvudbonader, skor och accessoarer i sin lek kan beaktas som en traditionell 
flicklek.  

 

6.2.2 Förskola 2  

Observationerna genomförda på förskola 2 har visat att lekar med traditionella pojk- och 
flickleksaker främst har förekommit i stora lekhallen. Även om rummet var inrett med blandat 
lekmaterial där barnen kunde välja mellan både traditionella pojk- och flickleksaker och 
könsneutralt material så valde barnen i sina lekar oftast könsstereotypa leksaker. 
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Under några observationstillfällen lekte flickor i stora lekhallen med dockor, docksängar och 
annat tillbehör som de kunde hitta i dockvrån. Under ett annat observationstillfälle lekte en 
pojke med bilar som fanns också på rummet. Även om pojken stundvis använde sig av stora 
lärplattan och ritade på den,  återkom han till att leka med en bil. Till rummet sökte sig både 
pojkar och flickor, men de sällan lekte tillsammans. Man kunde observera ett mönster där 
flickor lekte med flickor och pojkar lekte med pojkar. Observerade lekar var oftast 
könsstereotypa, där flickor lekte med flickleksaker och pojkar med pojkleksaker, utom ett 
tillfälle där två pojkar satte sig i dockvrån och lekte med dockor. 
 
I byggrummet och i ateljén på förskolan 2 visade observationerna att barnen för det mesta valde 
könsneutralt material och lekarna i de rummen inte var könskodade utom en lek som 
observerades under ett observationstillfälle i ateljén. Vid det tillfället lekte en flicka på ett 
könsstereotypiskt sätt genom att måla sina läppar med pensel. Hon gjorde det noggrant och 
tittade i spegel emellanåt. I denna lek kunde man se ett könsmönster där kvinnan gör sig fin. 
 

6.3 Gränsöverskridande lekar 

Här kommer en presentation av observerade lekar med gränsöverskridande karaktär för förskola 
1 och sedan för förskola 2. 

6.3.1 Förskola 1 

Lekar som kan betraktas som gränsöverskridande lekar observerades vid observationstillfällen 
i byggrummet och i dramarummet. Dessa lekar var det som observatören såg minst av på 
förskola 1. 
  
Vid ett observationstillfälle i byggrummet iakttogs en flicka välja en traktor ur billådan som 
hon börja köra med på golvet. I byggrummet kunde även observeras att en pojke tog med sig 
en ambulans till lägenhetsduplot och där lägger han ambulansen  i en säng tillsammans med en 
större figur. Därefter tar han ambulansen och försöker bereda plats för bilen i ugnen på en 
duplospis, den får inte plats. 
  
I dramarummet observerades en lek där en pojke och en flicka lekte tillsammans en längre tid. 
Deras lek bestod av att utforska volym och utrymme med diverse material. Ofta söker pojkar 
och flickor lek tillsammans med barn av samma kön. Att leka pojke och flicka tillsammans kan 
anses som könsöverskridande.  
 

6.3.2 Förskola 2 

Lekar som var av gränsöverskridande karaktär observerades i stora lekhallen under ett 
observationstillfälle och i byggrummet under ett tillfälle. 
  
Två pojkar satte sig i docksängar som fanns i stora lekhallen. En av dem tog på sig ett täcke och 
tog en docka från golvet. Den andra pojken gjorde samma sak. De satt där i docksängarna en 
lång stund och skrattade med var sin docka i knät. I rummet fanns förutom dockvrån även 
traditionella pojkleksaker som exempelvis bilar och bilbana och könsneutralt material som en 
interaktiv lärplatta. Pojkarna valde dock att leka med traditionella flickleksaker och genom att 
göra det har de överskridit normen att pojkar brukar leka med pojkleksaker och inte med 
flickleksaker. 
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En av observationerna i byggrummet har visat att där kan barnen också välja att leka 
gränsöverskridande. En flicka satte sig vid ljusbordet och lade sedan en traktor på det. Nästa 
handling var att stappla klossarna som tillhörde ljusbordet på traktorn. Byggrummet erbjuder 
lekmaterial som används till bygg- och konstruktionslekar och könsneutralt material som 
böcker samt pussel och spel. Här kunde man se en flicka bryta mot normen genom att välja en 
stereotypisk pojkleksak i sin lek. 
 
Under ett annat observationstillfälle i byggrummet observerades en lek där en flicka och en 
pojke lekte tillsammans under en längre tid. De visade klossarna som fanns på ljusbordet för 
varandra, pratade och skrattade tillsammans. Att en pojke och en flicka leker tillsammans kan 
betraktas som gränsöverskridande då barn oftast söker sig till andra barn av samma kön i sina 
lekar. Pojkar leker oftast med pojkar och flickor leker oftast med flickor. 
 

6.4 Lekar med könsneutralt lekmaterial 

Under denna rubrik presenteras resultatet när det gäller lekar med könsneutralt lekmaterial på 
respektive förskola.  

6.4.1 Förskola 1  

Lek med könsneutralt material förekom i alla rum på förskolan. Både pojkar och flickor lekte 
med könsneutralt lekmaterial, en del använde sig bara av könsneutralt material, en del använde 
materialet ihop med könsstereotypt lekmaterial. 
 
Observationerna har visat att de lekar som pojkarna lekte i dramarummet var uteslutande lekar 
med könsneutralt material. Flickorna valde delvis könsneutralt material. Ett exempel är när en 
pojke tömmer en hylla med utklädningskläder och fyller den med ett antal fyllda petflaskor. 
När hyllan är full börjar han tömma hyllan och lägger flaskorna i en transparent låda, lådan blir 
full. Han fyller och tömmer hylla och låda ett antal gånger. Därefter hämtar han lådan med 
kaplastavar och släpper dem genom ett hål i scentrappan. När lådan är tom kör han runt lådan. 
Ett annat exempel är när en annan pojke vid två tillfällen försöker stoppa upp kaplastavar 
nedifrån genom rör som är fästa lodrätt på en stol, de åker ur. Han provar uppifrån, de åker ner. 
Han provar med petflaskor, de stora är för stora och de mindre åker igenom. 
  
En flicka i dramarummet provar också att stoppa upp kaplastavar nedifrån i de lodrätta rören, 
hon använder sin fot som stopp i hålet vid två tillfällen. Kaplastavarna åker ur. Hon provar med 
en tjock flaska i röret och trycker igenom den.  En annan flicka valde att läsa en bok: 
Kaffekannan åker bort, en bok om husgeråd som åker buss och stannar vid en plats där det är 
uppdukat för picknick. Det är en bok som kan anses som könsneutral då husgeråden beskrivs 
könsneutralt. 
  
I ateljén använde sig både flickor och pojkar av skapande material i sina aktiviteter där. Material 
som användes var pennor, kritor, träkulor och äggkartonger dvs.  könsneutralt material. I 
byggrummet iakttogs att flickorna mest använde sig av könsneutralt material i form av klossar 
och gosedjur i sin lek. I observationerna visades att duplofigurer och andra små figurer 
användes flitigt i flickornas lek vilket inte visade sig i pojkarnas lek.  
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6.4.2 Förskola 2 

Lekar med könsneutralt lekmaterial har främst förekommit i byggrummet och ateljén. Till båda 
de rummen sökte sig både pojkar och flickor och båda rummen erbjöd främst lekmaterial som 
inte var könsstereotypt. 
  
Observationerna som genomfördes i byggrummet visade att barnen, både pojkar och flickor, 
valde ofta att leka med ljusbordet och tillhörande träklossar i olika färger. Barnen stapplade 
klossar på varandra, tittade igenom klossarna samt tittade på deras form. Vid ljusbordet lekte 
under vissa observationer ett barn åt taget, en flicka eller en pojke, under andra observationer 
två barn åt taget - flicka och en pojke. Under ett tillfälle var det två flickor och en pojke som 
samspelade med varandra. Denna station verkade vara attraktiv för både pojkar och flickor. 
Under en annan observation i byggrummet valde en pojke att läsa en bok som hade titel: ”Vem 
är var?”. Boken handlade om en varelse som var könsneutral och denna varelse gömde sig på 
olika ställen. Bokens innehåll var inte könskodad och befäste inte några könsmönster. 
  
Ett exempel på en annan lek som kan betraktas som könsneutral är när en annan pojke gömde 
sig i gömstället som fanns i byggrummet. Därifrån tittade han ut flera gånger och verkade vara 
väldigt glad. Byggrummet erbjuder både bygg- och konstruktions material och annat 
lekmaterial som inte är könsstereotypt samt lekställen som ovan nämnda gömstället. Det gör att 
rummet verkar vara attraktivt för alla barn, oavsett kön. 
   
Observationerna i ateljén har visat att majoriteten av lekarna var könsneutrala och materialet 
som valdes av barnen, både pojkar och flickor, var av skapande karaktär. Barnen valde oftast 
att måla med pensel eller rita med kritor. Det har förekommit under ett observationstillfälle att 
en pojke smakade på färgen som han har målat med. Vi kunde observera att pojkar och flickor 
målade tillsammans på ett stort papper som var fasttejpat på scenen i ateljén. Under vissa 
tillfällen målade barnen på var sitt papper på stafflin.  
 

6.5 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visade observationerna att barnen på de två förskolorna valde att leka både 
med traditionella pojk- och flickleksaker och med könsneutralt lekmaterial. 
 
Teori är en förenkling av verkligheten som hjälper oss att förstå verklighetens komplexitet. 
Denna förenkling och de tolkningsramar som teorin ger oss stämmer inte alltid överens med 
praktiken, även om teorin kan vara nära relaterad till praktiken (Orlenius & Bigsten 2013, 
ss.116-118). Resultatet av vår studie har visat att Hirdmans dualistiska kategorisering av 
manligt och kvinnligt inte alltid förekommer i förskolans värld. Vi har bland annat utgått från 
att män och kvinnor hålls isär, vilket är en aspekt av Hirdmans genuskontrakt. Vår studie har 
visat det motsatta, att pojkar och flickor oftast lekte i samma rum. Vi kunde se att pedagogerna 
på båda förskolorna har tillfört blandat lekmaterial i de flesta rummen. Bredvid traditionella 
pojk- och flickleksaker fanns även könsneutralt lekmaterial för att rummen skulle vara 
attraktiva för alla barn, oavsett kön. En annan aspekt av Hirdmans teori, som var utgångspunkt 
för vår undersökning, var att det manliga värderas högre än det kvinnliga. Även här har vår 
insamlade data visat att verkligheten såg annorlunda ut. Vi kunde inte se att pojkiga leksaker 
var viktigare än flickiga leksaker, varken när det gäller leksakernas kvantitet eller hur de 
användes i barnens lekar. Barnen lekte med både dockor och bilar. Även om det bara inträffade 
enstaka gånger, så kunde vi se pojkar leka med dockor. I många av lekarna använde sig barnen 
av könsneutralt lekmaterial vilket också kan ses som en motsättning till Hirdmans teori.  
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På förskola 1 förekom lekar som kan betraktas som könstereotypa i alla tre rum där 
observationerna genomfördes. Mer tydligt och ihållande i byggrummet där pojkarna 
uteslutande valde könsstereotypt lekmaterial och i dramarummet där flickorna genomgående 
hade hattar och accessoarer på sig i sin lek.  I ateljén noterades könsstereotypa lekar en kort 
period, dessa aktiviteter var inte de sysselsättningar som övervägde där. På förskola 2 kunde 
man se dessa lekar i två rum. Främst i stora lekhallen, där barnen nästan alltid lekte med 
traditionella pojk- och flickleksaker men även en gång i ateljén. 
  
När det gäller könsneutrala lekar med lekmaterial som inte är könsstereotypt så kunde vi 
observera flest sådana lekar på förskola 1. Barnen valde könsneutrala lekar och lekmaterial i 
alla tre rum. I dramarummet visade observationerna att pojkarna uteslutande valde könsneutralt 
lekmaterial i sin lek. I ateljén pågick könsneutrala aktiviteter mestadels och både pojkar och 
flickor använde sig av könsneutralt material. På förskola 2 lekte både pojkar och flickor med 
könsneutralt lekmaterial i två rum, i byggrummet och i ateljén. 
 
En del av fokus i observationerna har varit om barnen genom att välja befintligt lekmaterial 
kommer att överskrida stereotypa könsroller och könsmönster i sina lekar. På båda förskolorna 
förekom lekar av gränsöverskridande karaktär, dessa lekar lektes vid två tillfällen på varje 
förskola. I enstaka lekar lekte pojkar med flickleksaker och vice versa. 
   
På båda förskolorna kunde man observera att alla barn, oavsett kön, sökte sig till alla de rum 
där observationerna genomfördes. Inget rum verkade vara mer populärt för ett kön utan i varje 
rum lekte pojkar och flickor bredvid varandra och i enstaka fall med varandra. 
 

7 Diskussion 
Under detta avsnitt kommer vi diskutera metoden och resultatet i förhållandet till 
frågeställningar, litteratur och den teori som vi utgår ifrån. Vi kommer också diskutera de 
didaktiska konsekvenserna samt fortsatt forskning. 
 

7.1 Metoddiskussion 

Med en kvalitativ metod läggs fördjupad fokus på till exempel enstaka individer (Bryman 2011, 
ss. 371-372). Vi valde att göra kvalitativa observationer för att undersöka om pedagoger kan 
påverka jämställdheten i förskolan genom sina val av lekmaterial. För att få svar på detta 
behövde vi ta reda på vilket lekmaterial barnen väljer och vilka lekar som uppstår. 
Ett komplement till observationer kunde varit att tillföra intervjuer av pedagoger men det valdes 
bort då vi ville fokusera och tolka barnens handlingar och deras perspektiv av den 
lekmaterialtillgång som erbjöds på de två förskolorna. Trost (2012) menar att i en kvalitativ 
studie används beskrivningar i ord, en redogörelse av det som betraktas berättas och med 
insamlad data försöker forskaren förstå på djupet hur människan agerar och varför (Trost 2012, 
ss. 23-24). 
 
Fördelarna med löpande protokoll är att det ger snabb och användbar information om vad som 
sker under en kort tidsperiod (Løkken & Søbstad 2014, s. 52). För datainsamling gjordes 
observationsanteckningar i form av löpande protokoll med hjälp av papper och penna. Det 
upplevde vi att det var ett bra sätt att observera på. Vi menar att observatörerna kan agera på ett 
tämligen osynligt sätt i verksamheten med penna och papper. Den svårighet som upplevdes med 
löpande protokoll var att hinna med och skriva ner det som iakttogs och att inte missa något. 
Ett alternativ hade varit att använda digitalkamera eller Ipad för att filma och få med allt. Det 
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alternativet valdes bort då Ipad och kameror ofta väcker barns intresse och det skulle påverka 
observationen mer genom att barnen skulle flytta fokus från lek till observatör. Løkken och 
Søbstad (2014) beskriver att både det fysiska rummet och samspelet påverkar och det är viktigt 
att som observatör ha med sig när mänskliga handlingar ska förstås (Løkken & Søbstad 2014, 
s. 21). 
 
Det är betydelsefullt att som observatör vara påläst om ämnet som ska studeras samt att noga 
beskriva det som iakttas. Observatören bör vara medveten om att hens inställning, värderingar 
och olika sinnesstämningar kan påverka observationen (Løkken & Søbstad 2014, ss. 44-48). Vi 
har använt tidigare forskning och teori för att bättre kunna förstå och beskriva hur val av 
material kan påverka jämställdheten. Vår förförståelse om ämnet har gett oss möjlighet att tolka 
insamlat material på olika sätt. Dock finns alltid en risk att observatören tolkar felaktigt och kan 
ta händelser för givet. Thurén (2007) menar att oavsett om forskaren skildrar något som hen har 
upplevt eller skildrar en känsla eller situation som inte känns igen, så speglas skildringen i egna 
erfarenheter och det påverkar den analys som görs. Det är viktigt att tolkaren har med sig denna 
vetskap in i analysarbetet (Thurén, 2007, ss. 94-97). 
 
Granskningen av observationerna bör göras utifrån olika infallsvinklar, att delge läsaren en 
transparent tolkning gör att det är lättare att kritiskt granska det som beskrivs (Løkken & 
Søbstad 2014, s. 85).  Den data som samlats in delades in i kategorier som rummens lekmaterial, 
lek med könsstereotypa material, lek med könsneutrala material och gränsöverskridande lekar.  
Arbetet med teman och kategorier har krävt en del tid men det har också gjort att det insamlade 
materialet blivit mer överskådligt vid transkribering och analys. Det har varit intressant att 
samla in och tolka materialet. För vår undersökning ligger ett något begränsat datamaterial till 
grund. Ett större urval och fler observationer hade gett studien mer bredd men tidsramen för att 
göra observationer, gav inte det utrymmet. 
  
Syftet i vår undersökning är väl besvarat, men kan besvaras mer på djupet med en större 
datainsamling och ett större urval. Fördelar med studien är att dessa två förskolors 
jämställdhetsarbete i miljö och lekmaterial synliggörs, dels det som gjorts men även det som 
kan göras.  
  
 

7.2 Resultatdiskussion 

Här diskuteras resultatet av våra observationer och frågeställningarna besvaras. Diskussionen 
är uppdelad enligt de kategorier som används i resultatavsnittet. 
  

7.2.1 Lekmaterial som den fysiska miljön på förskolorna erbjuder 

 
Resultatet av genomförda observationer har visat att på båda förskolorna har barnen erbjudits 
lekmaterial som varit varierat och blandat. I de flesta rum kunde man se att pedagogerna har 
valt både könsneutralt lekmaterial och traditionella pojk- och flickleksaker. I ateljén på båda 
förskolorna fanns det bara könsneutralt lekmaterial av skapande karaktär. Nelson och Svensson 
(2005) beskriver att på förskolan erbjuds barnen leksaker som kan kopplas till hemmiljö såsom 
dockor och köksredskap samt leksaker som kan kopplas till livet utanför hemmet såsom fordon 
och garage. Men även leksaker som betraktas för könsneutrala erbjuds, till exempel skapande 
material, musikinstrument eller djur (Nelson & Svensson 2005, ss. 107-112).  
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Rummen på en förskola är ofta könsmärkta av pedagoger genom deras val av lekmaterial. En 
typisk förskola består av kuddrummet och byggrummet samt dockrummet och mat- och 
pysselrummet. Detta leder ofta till att pojkar söker sig till kuddrummet, där till exempel rörelse- 
och brottningslekar kan pågå, och till byggrummet där det oftast, förutom byggmaterial även 
finns typiska pojkleksaker som bilar och bilbanor. Flickor i sin tur söker sig oftast till 
dockrummet där de kan leka med traditionella flickleksaker i hemmiljö samt till pysselrummet 
där man kan pyssla eller läsa en bok (Olofsson 2007, ss.72-73). 
 
På de observerade avdelningarna verkar pedagogerna ha tänkt kring val av lekmaterial. I vissa 
rum, till exempel i stora lekhallen på förskola 2, fanns det en blandning av traditionella 
pojkleksaker med traditionella flickleksaker. På den ena sidan av rummet fanns det en dockvrå 
med dockor och docksängar och på den andra sidan bilbanor och en låda med bilar. När 
pedagoger erbjuder leksaker på det sättet skapar de miljöer som är könsneutrala, de är inte 
riktade att tilltala ett särskilt kön, vilket ingår i jämställdhetsarbetet (Olofsson 2007, s.73). 
Forskning har visat att när barnen får välja leksaker väljer de olika, beroende av deras kön. 
Pojkar väljer oftare fordon, redskap och verktyg flickor väljer däremot hemrelaterade leksaker 
och utklädnings material (Nash & Fraleigh 1993, Nelson & Nilsson 2002, se Nelson & 
Svensson 2005, ss. 108-109). För att alla barn, oavsett kön ska kunna leka i samma rum, ha 
samma tillgång till alla utrymmen på förskolan så krävs det att pedagogerna medvetet erbjuder 
lekmaterial som är tilltalande både för flickor och för pojkar. Det är då de kan mötas i samma 
rum. När flickor och pojkar får leka tillsammans tränas de i den sociala gemenskapen. Enligt 
Wahlström (2003) handlar jämställdhet om ”att få människor att fungera i samspel med 
varandra” (Wahlström 2003, s.199).  
 
Ett annat exempel från våra observationer, där pedagoger inte har könsstämplat rummet, kan 
vara dramarummet på förskola 1. Lekmaterialet som erbjuds i detta rum är för det mesta 
återvinningsmaterial och byggmaterial av olika slag men samtidigt finns det en scen, 
utklädningsmaterial och dockor. Variation av lekmaterialet gör att rummet kan vara attraktivt 
för alla barn, oavsett kön. När pedagoger använder sig mycket av könsneutralt lekmaterial ökar 
chansen att både flickor och pojkar hittar material som är roligt att leka med. Olofsson (2007) 
menar att det ska vara upp till barnen att välja med vem de vill leka och med vilket lekmaterial, 
de ska inte begränsas i tillgång till alla rum på grund av sitt kön (Olofsson 2007, s.73).  
 
Resultatet i vår studie har visat att rummen på de båda förskolorna erbjöd barnen inte bara en 
blandning av traditionella pojkleksaker med traditionella flickleksaker men även mycket 
lekmaterial som betraktas som könsneutralt. I båda ateljéerna, båda byggrummen samt 
dramarummet på förskola 1 valde pedagoger att bland annat erbjuda barnen 
återvinningsmaterial som till exempel petflaskor, pappersrullar och äggkartonger; byggmaterial 
i form av olika klossar samt skapande material som papper, färg, kritor, sand mm. I stora 
lekhallen på förskola 2 hade pedagogerna valt att inreda med en stor interaktiv tv som kallas 
för stora lärplattan och en kub med känsel plattor, tyger och cd skivor. Allt detta material är 
riktat till att tilltala alla barn, oavsett kön. Pedagogerna på de observerade förskolorna valde att 
skapa rum som är könsneutrala och tillgängliga för alla barn. Både flickor och pojkar kan vistas 
i alla rummen då de inte är könskodade. Alla barn kan utvecklas i sitt lärande tillsammans, med 
samma förutsättningar när det gäller lekmaterialet. För att lyckas med jämställdhetsarbete, det 
pedagogiska uppdraget som tydligt blivit inskrivet i förskolans läroplan, måste pedagoger se 
till att både pojkar och flickor ska ha lika möjligheter och villkor för lärande (Wedin 2014, 
s.38).  
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I denna studie utgår vi från Hirdmans (2001) teori om samhällets oskrivna regler - 
genuskontraktet. Enligt denna teori skapas genus bland annat genom att kvinnor och män hålls 
isär. Dessutom värderas det som uppfattas som manligt högre än det som uppfattas som 
kvinnligt (Hirdman 2001, ss. 86-89). När pedagoger medvetet väljer att erbjuda lekmaterial som 
ska tilltala både pojkar och flickor i ett och samma rum arbetar de för mer jämställt samhälle 
där man inte håller isär män och kvinnor. När typiska pojkleksaker ställs bredvid typiska 
flickleksaker visar pedagogerna för barnen att alla leksaker är likvärdiga, att de kan finnas i 
samma rum och bjuda alla barn till lek. Det är då det skapas möjligheter för gränsöverskridande 
lekar där barnen kan utmana rådande könsnormer i samhället. Och det är då pedagogen kan 
möta barnen ”där de är”, alltså efter deras förutsättningar, och öppna möjligheter för att skapa 
nya förutsättningar för barn så att det blir möjligt för dem att forma sin identitet utan de 
föreställningarna om genus som finns i samhället (Svaleryd 2003, ss.42-44). 
 

7.2.2 Lekar med traditionella pojk- och flickleksaker 

 
I våra observationer har vi sett att pojkar leker med traditionella pojkleksaker och att flickor 
leker med traditionella flickleksaker. Det som konsumeras till barn finns uppdelat i pojk- eller 
flickkategorier, bland annat kläder och leksaker (Lenz Taguchi 2003, se Davies, 2003, s. 6). På 
båda förskolorna pågick lekar med traditionella pojk- och flickleksaker mer eller mindre i alla 
rum. Det var både pojkar och flickor som hittade lek med könskodat lekmaterial i de olika 
rummen eller som skapade en sådan lek i rum med uteslutande könsneutralt lekmaterial. 

 

Vi kunde i vår studie inte se någon skillnad i hur ofta pojkar eller flickor sökte sig till de olika 
rummen. Rummen verkade intressanta för bägge könen. Däremot kunde vi se att i vissa rum 
och observationer blir det extra tydligt att flickor väljer flickmaterial och att pojkar väljer 
pojkmaterial. Nelsson och Svensson (2005) belyser genom andra forskare att pojkar oftare 
exempelvis väljer fordon och att flickor väljer leksaker som är relaterade till hemmet, 
klädesplagg, fotbeklädnader och väskor (Nash & Fraleigh 1993, Nelson & Nilsson 2002, se 
Nelson & Svensson 2005, ss. 108-109). I vår studie har vi sett flera exempel på det. Bland annat 
i dramarummet, där hade flickorna i denna studie genomgående huvudbonader, väskor och i 
vissa fall skor på sig i sin lek. Pojkarna som observerades i byggrummet på förskola 1 lekte 
bara med bilar. Flickor i stora lekhallen lekte med dockor och docksängar i dockvrån. I stora 
lekhallen kunde också observeras att flickor lekte med flickor och pojkar lekte med pojkar. 

 

Våra funderingar kring varför barnen i så stor utsträckning valde dessa lekmaterial i 
ovannämnda rum kan möjligen härröras till Davies (2003) tankar om att positionera sig som 
pojke eller flicka. Hon menar att positionering både är en begreppsmässig och en fysisk process 
och den fysiska processen kan bestå i klädesval eller genom en lekhandling (Davies 2003, ss. 
29-30). 

 

Vi antar att det finns flera olika orsaker till att flickor valde flickleksaker och pojkar valde 
pojkleksaker, bland annat för att positionera sig, men även för att barnen har intresse för just 
den leken eller den leksaken. Enligt Davies (2003) påverkas positioneringar av ett flertal 
kringliggande faktorer exempelvis i vilket sammanhang leken bedrivs, vilka referensramar som 
barnen har samt vilka människor barnen samspelar med (Davies 2003, ss. 29-30). Då 
sammanhanget har betydelse för positioneringar menar vi att om miljöerna organiseras så att 
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socialt samspel främjas mellan pojkar och flickor samt lekmaterial som de väljer, får barnen 
fler möjligheter positionera sig på olika sätt. Att pedagoger tillför varierande lekmaterial i de 
olika lekmiljöerna ger både pojkar och flickor möjligheter att leka alla sorts lekar och med alla 
typer av leksaker. 

 

Leken skapas av barnen utifrån att flera olika möten sker. Bland annat möte med leksaker och 
med kompisens fantasi. Det är viktigt med återspegling av lekkamraten för att få syn på 
identiteter som skapas i leken. Leken och gestaltandet av identiteter är beroende av 
lekkompisens benägenhet att omskapa leken (Berg & Nelson 2006, ss. 130-131). När möten 
med olika kompisar och leksaker berikar leken behöver förskolan och pedagogerna arbeta för 
att främja leken på så sätt att barnen ska få möjlighet att utveckla sin lek i olika riktningar. Stor 
betydelse för att detta ska kunna ske, har faktorer som pedagoger kan påverka, såsom tillgång 
av lekmaterial och organisation av rummet. 

 

Barn förfogar över många sätt att vara och det är viktigt att barn känner att de kan röra sig 
mellan olika positioner.  Att ta till sig den ena eller andra positionen behöver inte betyda att 
man inte kan ta till sig andra positioner, när lusten faller på eller när det krävs (Davies 2003, 
s.180).  För att möjliggöra det anser vi att lekmaterialet behöver skapa en brygga mellan pojkar 
och flickor så att deras lek närmar sig varandra. I ett jämställt perspektiv är detta viktigt så inte 
bara det ena könet uppmuntras eller begränsas till lek med vissa lekmaterial. Lekmaterialet och 
sammanhanget ska ge barnen möjligheter till att leka alla lekar och tillgången av lekmaterial 
ska ge möjligheter och tillåtelse för flickor och pojkar att röra sig mellan positioneringar. Vi 
kunde, i de observationer vi hänvisar till ovan, se att både lekmaterial som var könskodat och 
könsneutralt lekmaterial befann sig i de rum barnen lekte. 
 
Hirdmans teori om genuskontraktet belyser isärhållandet av könen (Hirdman 2001, ss. 86-89). 
Den ger oss förståelse för att det finns pojkiga respektive flickiga leksaker, kläder eller lekar. I 
vår studie såg vi att könsstereotypt lekmaterial valdes av både pojkar och flickor och att deras 
lekar inte sammanfördes i någon större utsträckning under den tid barnen lekte dessa lekar. 
Genom att blanda material i de olika lekhörnorna uppmuntras möjligen flickor och pojkar att 
leka mer tillsammans, men när barnen lekte med könsstereotypa leksaker kunde vi i vår studie 
inte se att pojkar och flickor hittade en lek tillsammans. Vår studie visar att  lek som förstärker 
traditionella könsmönster och könsroller förekom i alla rum mer eller mindre. Även om 
pedagogerna genomgående har blandat och erbjudit barnen både könskodat och könsneutralt 
material vid sidan av varandra så har tillgång till könsstereotypiska leksaker lett till att vissa 
lekar var könsstereotypa. 
 
När pojkar leker med traditionella pojkleksaker och flickor leker med traditionella flickleksaker 
så etableras ofta traditionella könsmönster och könsroller. Vi kunde i vår forskning se flickor 
som tog hand om dockor och klädde ut sig samt pojkar som körde bilar och lekte rörelselekar. 
I de lekarna såg vi stereotypa könsmönster och könsroller. Med anledning av det, är det viktigt 
att tillföra lekmaterial av annat slag som kompletterar och bidrar till att utveckla leken i fler 
riktningar. Vi har i vår studie sett att pedagogerna har blandat traditionella pojk- och 
flickleksaker med könsneutralt lekmaterial i rummen.  Det kan bidra till att göra lärandemiljön 
mer jämställd och förebygga att traditionella könsroller och könsmönster etableras. Att 
pedagoger är medvetna om vilken betydelse val av lekmaterial har för jämställdheten är 
avgörande för att motverka genuskontraktet, traditionella könsroller och könsmönster.  
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7.2.3 Gränsöverskridande lekar 

Resultatet av forskningen har visat att det har förekommit lekar av gränsöverskridande karaktär 
på båda förskolorna där observationerna genomfördes. Dessa lekar observerades vid två 
tillfällen på varje förskola, vilket gör att de var de minst representerade lekarna på båda 
förskolorna.  
 
Ett exempel på lek som betraktas som gränsöverskridande var när en flicka lekte med traktor – 
en typisk pojkleksak, då det oftast är pojkar som väljer fordon i sina lekar (Nash & Fraleigh 
1993, Nelson & Nilsson 2002 se Nelson & Svensson 2005, ss. 108-109). På båda förskolorna 
hände detta i byggrummet. Den ena flickan körde traktor på golvet, medan den andra valde att 
köra med traktorn på ljusbordet och på ljusbordets tillhörande träklossar. Inte bara att flickorna 
lekte med fordon men även det faktum att de valde att leka i byggrummet kan också betraktas 
som gränsöverskridande då det enligt Olofsson (2007) är det främst pojkar som söker sig till 
byggrummet (Olofsson 2007, ss. 72 -73). Byggrummen på de båda förskolorna erbjöd, förutom 
byggmaterial av olika slag, även annat lekmaterial som lägenhetsduplo på förskola 1 och 
bokhörna samt pysselbord på förskola 2. Observationerna har visat att både pojkar och flickor 
har lekt i dessa rum. Flickor har byggt, läst böcker och pysslat vid pysselbordet. Genom sitt val 
av lekmaterial möjliggjorde pedagogerna för andra lekar än bara bygg- och konstruktion där 
även flickor tilltalades att vistas i de rummen.  
 
Under ett observationstillfälle på förskola 2, i stora lekhallen, lekte två pojkar i dockvrån. Båda 
två satte sig i docksängar, tog var sin docka i knät och lekte med dockorna under en längre tid. 
Pojkarna har överskridit gränser i denna lek genom att utmana den könstereotypiska bilden av 
pojkar som ska vara tuffa. I denna lek valde de att agera på ett omhändertagande sätt som oftast 
beskrivs som typiskt beteende för flickor. Enligt Davies (2003) förfogar barn över fler sätt att 
vara än bara tuff pojke och en omhändertagande flicka och det är viktigt för barnen att kunna 
känna att de kan röra sig mellan positionerna. Att ta till sig den ena eller den andra positionen 
innebär inte att barnen inte kan ta till sig andra positioner när de känner för det eller förväntas 
att göra det (Davies 2003, ss. 151-153, 180). 
  
Pedagogers val av lekmaterial i stora lekhallen, där traditionella pojk- och flickleksaker 
blandades med könsneutralt lekmaterial, har ökat barnens valmöjligheter när det gäller lekar. 
Pojkarna i ovan beskrivna observationen kunde leka med typiska pojkleksaker men genom att 
även flickleksaker fanns på rummet gavs de möjlighet att välja att leka gränsöverskridande. 
Utifrån leksakerna och samspelet med andra aktörer som vuxna eller barn, kan leken bli mer 
eller mindre könsstereotyp, men det kan även ge möjligheter till gränsöverskridande lek (Berg 
& Nelson 2006, ss. 124-127).  
 
Davies (2003) beskriver i sin studie lekar som speglar traditionella könsroller men även lekar 
där barn inte begränsar sig till könsstereotypiska beteenden. Hon beskriver flickor som lekte 
tuffa prinsessor och pojkars lek där pojkarna inte positionerade sig med tydliga maskulina 
beteenden utan hade andra sätt att framhäva sin maskulina tillhörighet (Davies 2003, s.169). 
Vår studie visar att lekarna där barnen överskrider traditionella könsmönster och könsroller 
genom att växla mellan positioneringarna, som flickorna som lekte med fordon och pojkar som 
lekte med dockor, var i minoritet. Enligt Wedin (2014) ska pedagoger utforma verksamheten 
så att jämställdhet, på samma sätt som andra grundvärden, ska synas i det dagliga arbetet med 
barnen (Wedin 2014, s. 35). Pedagogerna på de två förskolorna är på bra väg till att skapa fler 
möjligheter för barnen att leka gränsöverskridande genom sitt val av lekmaterial då rummen 
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där observationerna genomfördes inte var könsmärkta utan erbjöd lekmaterial för alla barn, 
oavsett kön. 

 
Hirdmans (2001) teori om genuskontraktet, som är utgångspunkten för vår forskning, bland 
annat att det skapas dikotomier. Med detta menas att det som uppfattas som kvinnligt bara är 
kvinnligt och kan inte på något sätt räknas som manligt (Hirdman 2001, ss. 65-68). De 
gränsöverskridande lekarna som observerades, även om de inte var många, visar att barnen 
utmanar genuskontraktet. Pojkarna som lekte i dockvrån utförde typisk kvinnliga sysslor, 
samma sak med flickorna som lekte med traktorer. På det sättet visar barnen i observationerna 
att det som uppfattas som kvinnligt kan räknas som manligt och vice versa. 
  

7.2.4 Lekar med könsneutralt lekmaterial 

 
Vi har i vår studie sett att barnen på de två förskolorna många gånger föredrog och lekte flitigt 
med könsneutralt material. Detta material har pedagogerna valt att erbjuda barnen i alla rum 
där observationerna gjordes.  I vissa rum lektes det mer med könsneutralt material och det var 
i ateljéerna, i dramarummet och i byggrummet på förskola 2. 
 
Förskolan erbjuder ofta leksaker som betraktas könsneutrala, det kan vara saker som djur, 
material att skapa med eller musikinstrument. (Nelson & Svensson 2005, ss. 107-109). Ett 
flertal exempel av de observationer som gjordes i vår studie har visat att barnen ofta valde 
material som ses som könsneutralt att leka med. I dramarummet förekom många könsneutrala 
lekar. I bägge ateljéerna lekte både pojkar och flickor med könsneutralt lekmaterial i form av 
återvinningsmaterial, färg eller pennor. I byggrummet på förskola 1 lekte flickorna mestadels 
med könsneutralt material och i byggrummet på förskola 2 fann vi lekar med könsneutralt 
material på ljusbordet med klossar av både pojkar och flickor samt lek i ett gömställe av en 
pojke. 
 
Olofsson menar att det pedagogiska uppdraget kring jämställdhetsarbetet bland annat är att 
skapa könsneutrala miljöer där alla barn har tillgång till alla rum på förskolan (Olofsson 2007, 
s.73). Det är pedagogen som ska se till att pojkar och flickor erbjuds samma möjligheter. 
Pedagogen har också den unika möjligheten att möta barnen "där de är", alltså efter deras 
förutsättningar. Med detta öppnas också möjligheter för pedagogen att skapa nya förutsättningar 
för barn så att de ska kunna forma sin identitet utan de föreställningar om genus som finns i 
samhället (Svaleryd 2003, ss. 42-44). 
   
I ateljéerna på bägge förskolorna lekte både pojkar och flickor med könsneutralt material i form 
av återvinningsmaterial, färg eller pennor. Pedagogerna har i förskolornas ateljéer skapat ett 
könsneutralt rum där både pojkar och flickor leker med det könsneutrala material som erbjuds. 
Där finns möjlighet för barnen att fritt experimentera sig fram i lek och skapande utan att 
begränsas av de förväntningar som finns på kön lekmaterialmässigt. 
 
Leken som barn utövar påverkas av vad de olika leksakerna signalerar med sitt ”väsen”, 
utseende och form (Berg & Nelson 2006, ss. 124-127). I dramarummet kunde flera lekar med 
könsneutralt lekmaterial observeras. Både pojkar och flickor lekte med petflaskor i olika 
storlekar och tyngder samt kaplastavar som de utforskade volym och storlek med. Vid en sådan 
aktivitet observerades att en pojke och en flicka lekte tillsammans. Även i byggrummet på 
förskola 2 kunde vi se en pojke och en flicka leka tillsammans med klossar vid ljusbordet. Enligt 
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Wahlström (2003) så handlar jämställdhet om ”att få människor att fungera i samspel med 
varandra” (Wahlström 2003, s. 199). 
 
Leksaker tillkännager vem jag vill bli sedd som och förmedlar idéer om den värld vi lever i. 
Leksakerna representerar olika innebörder i olika kontexter beroende på hur, vem och vilket 
syftet är för användningen (Nelson & Svensson 2005, ss. 41-42). När pedagogerna erbjuder 
lekmaterial som är könsneutralt öppnas fler möjligheter för barnen att leka fritt. Leksakernas 
användningsområde är inte fullt ut känt så det finns möjligheter för barnen att utforska sig fram 
till många olika lekar. Leken med könsneutralt lekmaterial är också fri från, inte bunden till 
förutbestämda könsroller och könsmönster. I byggrummet på förskola 1 lekte flickorna 
mestadels med könsneutralt material och i byggrummet på förskola 2 fann vi lekar med 
könsneutralt material på ljusbordet med klossar av både pojkar och flickor samt lek i ett 
gömställe av en pojke. När förskolan och pedagoger använder sig mycket av könsneutralt 
lekmaterial i de olika rummen ökar chansen att både flickor och pojkar hittar lekmaterial som 
är spännande att leka med. 
 
Både Olofsson (2007) och Svaleryd (2003) betonar vikten av att det finns könsneutrala rum i 
förskolan (Olofsson 2007, s. 73) och att det är pedagogernas ansvar att skapa lärandemiljöer 
där både pojkar och flickor vill vistas. Rum där de kan mötas och ha samma möjligheter att 
skapa sin identitet utan de förväntningar som finns på respektive kön (Svaleryd 2003, ss. 42-
44). I vår studie har vi sett många rum med varierat lekmaterial där den möjligheten finns för 
pojkar och flickor att välja bland lekmaterial av olika karaktär som inte är könskodat.  
 

7.2.5 Sammanfattning av resultatdiskussion 

  
Syftet med studien var att undersöka om pedagogers val av lekmaterial kan påverka 
jämställdheten och om det skapas olika förutsättningar för pojkar respektive flickor under 
barnens tid på förskolan. Resultatet av studien har visat att pedagogers val av lekmaterial har 
betydelse för jämställdheten. Pedagogens handlingar och val av hur rummen på förskolan 
inreds, vilket lekmaterial som erbjuds barnen kan vara avgörande för vilka förutsättningar 
skapas det för pojkar respektive flickor. 
 
Forskning har visat att pojkar och flickor ofta väljer leksaker som är könsstereotypa. Om man 
erbjuder leksaker och lekmaterial som är riktat att tilltala bara ett kön då styr pedagogen pojkars 
och flickors val och tillgång till rummen på förskolan. Att blanda traditionella pojkleksaker med 
traditionella flickleksaker samt att erbjuda könsneutralt lekmaterial i alla rum, vilket vi kunde 
se i vår studie att pedagogerna gjorde, möjliggör att alla barn kan välja alla rum. Det leder till 
att pojkar och flickor får lika förutsättningar för sin utveckling och sitt lärande. Att kunna vistas 
i förskolans alla utrymmen och ha tillgång till samma lekmaterial ökar jämställdheten i 
barngrupper. 
 
Denna studie  visar att pedagogen har möjlighet att påverka könsmönster och vidare etablering 
av könsroller hos barn genom val av lekmaterial. En del av observationerna åskådliggör att 
barnen lekte könstereotypa lekar där könsmönster och könsroller syntes. De lekar som 
observerades var då barnen valde traditionella pojk- och flickleksaker. Leksaker speglar de 
föreställningar som finns om de manliga och kvinnliga rollerna i samhället (Nelson & Svensson 
2005, s. 107). Pedagoger har ett val när de väljer lekmaterial - de kan erbjuda könstereotypiska 
leksaker eller de kan minska utbudet av dessa. Pedagoger på de förskolor där vi genomförde 
observationer valde att erbjuda en del könsstereotypa leksaker, men de har också blandat 
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pojkleksaker med flickleksaker i vissa rum, vilket öppnade för gränsöverskridande lekar. De 
har tillfört mycket könsneutralt lekmaterial, vilket resulterade i att många av barnens lekar inte 
var könsstereotypa. Detta visar att pedagogerna aktivt arbetar med jämställdhetsuppdraget och 
är medvetna om sin viktiga roll i detta uppdrag. Att arbeta med jämställdhet är obligatoriskt för 
alla förskolor och alla pedagoger. Alla barn oavsett kön ska ha lika möjligheter och villkor för 
lärande (Wedin 2014, s. 6). 
 
Orlenius beskriver att dialog, delaktighet, integrering och inkludering är viktiga begrepp som 
brukas i samtal kring en social hållbar samhällsutveckling och i motsats till detta står 
utanförskap. Social hållbarhet är knutet till ett gott liv för alla. Det inkluderar bland annat 
begrepp som jämställdhet. I en social hållbar samhällsutveckling ska medlemskapet i samhället 
vara inkluderande för alla inblandade både kvinnor och män, flickor och pojkar. Grunden för 
en social hållbar utveckling är alla människors lika värde och att skapa ett gott samhälle 
(Orlenius 2016, ss. 30-33). Som pedagoger har vi möjlighet att verka för delaktighet, 
gemenskap, likvärdiga förutsättningar för flickor och pojkar vilket bidrar till utveckling av ett 
socialt hållbart samhälle (Orlenius 2016, ss. 101-103). 
 
 
 
 

7.3 Didaktiska konsekvenser 

 
Vår studie om pedagogers möjlighet att påverka jämställdhet genom val av lekmaterial 
genomfördes på två förskolor. De didaktiska konsekvenserna av undersökningen har stora 
chanser att omsättas i praktik då andra förskolor har visat intresse för studiens resultat. Detta 
gör att pedagogerna kan föra samtal om det som observerats och beskrivs i studien på 
arbetsplatsen.  Genom att presentera en sammanfattning av barnens lekar med det befintliga 
lekmaterialet kan funderingar väckas i arbetslagen kring lekmaterialet som erbjuds. 
Diskussionerna kring resultatet kan leda till eventuella förändringar i verksamheterna så att alla 
barn ska ha lika villkor för utveckling och lärande, oavsett kön, i enlighet med förskolans 
läroplan. 
  
Resultatet visar att på båda förskolorna erbjuder pedagogerna könsneutralt lekmaterial i alla 
rum. I vissa rum erbjuds även könskodat lekmaterial som dockor och bilar vilket gör att barnen 
väljer även könsstereotypa leksaker och lekar. På förskola 1 valde pojkar att leka med bilar i 
byggrummet under alla observationstillfällen. Förutom byggmaterial av olika slag finns det en 
låg bänk, bilar, garage och en matta med vägar. När man studerar dramarummet kan man se, 
att det finns mycket könsneutralt lekmaterial, men det finns även dockor. Utklädningskläderna 
som fanns i rummet användes ofta av flickor som lekte i detta rum. En didaktisk konsekvens på 
förskola 1 skulle kunna vara att flytta bilar, garage och bilvägar till dramarummet. Då skulle 
både typiska pojkleksaker och typiska flickleksaker hamna i ett rum. Det hade gett samma 
tillgång till rummet för alla barn när det gäller både könskodat och könsneutralt lekmaterial. 
Att blanda könsstereotypa leksaker i ett och samma rum skulle kunna öppna för fler 
gränsöverskridande lekar. Byggrummet hade med dessa förändringar blivit ett rum där det inte 
finns könsstereotypa leksaker alls, som i ateljén, och dramarummet ett rum där alla barn erbjuds 
både könsstereotypa leksaker och könsneutralt lekmaterial. I Läroplanen för förskolan  (Lpfö 
98 rev. 2010, s.12) redogörs att ”Arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar får lika stort 
inflytande över och utrymme i verksamheten”. 
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På förskola 2 visas i observationerna att i avdelningens största rum, stora lekhallen, lektes 
många lekar som var könsstereotypa. Könsneutralt lekmaterial valdes i princip bort av barnen. 
Efter att ha tittat på vad rummet erbjuder kan konstateras att könsstereotypa flick- och 
pojkleksaker, dockvrån och utklädningsstället, samt bilar och bilbanor tog ganska mycket plats 
i jämförelse med könsneutralt lekmaterial. Dessutom fanns de flickiga leksakerna på en sida av 
rummet och de pojkiga på den andra sidan. Didaktiska konsekvenser för förskola 2 skulle kunna 
vara att tillföra mer av könsneutralt lekmaterial. Det var intressant att i observationerna se att 
till exempel kuben, som tog mycket plats i rummet, inte var attraktiv för barnen. Att förändra 
på det här sättet skulle lekar som inte är könstereotypa kunna bli fler. Genom att placera 
traditionella pojkleksaker närmare traditionella flickleksaker skulle dessutom tillföra bättre 
blandning av materialet och det hade kanske gett möjlighet till fler gränsöverskridande lekar i 
detta rum. Enligt Wedin kan ett exempel på könsmedveten pedagogik i förskolan vara att 
stimulera att pojkar och flickor använder alla utrymmen och uppmuntras till könsgemensamma 
lekar (Wedin 2014, ss. 60-61).  
 
Vi anser att det är av största vikt att bemöta varje barn som en individ i det pedagogiska arbetet, 
inte som en flicka eller en pojke,. Vårt uppdrag är att stärka barnen i deras identiteter. 
Förutsättningen för det är att betrakta varje barn individuellt utan de föreställningar om genus 
som präglar samhället. Pedagoger i förskolan ska möta alla barn där de befinner sig och se till 
att de får samma förutsättningar i sin utveckling och i sitt lärande. Detta kan vi bland annat göra 
genom ett medvetet val av lekmaterial. Pojkar och flickor ska kunna leka i förskolan utan den 
stämpel som finns i samhället om hur pojkar och flickor ska leka och hur ska de vara. Med 
lekmaterial som är riktat att tilltala alla barn, oavsett kön, lyckas vi bättre med 
jämställdhetsuppdraget. 
  
Det är viktigt att tänka normkritiskt i möten med barn, kring de leksaker vi erbjuder samt var vi 
erbjuder dem i förskolemiljön. Studien kan vara till hjälp för andra pedagoger i kritisk 
granskning av  lekmaterial och de fysiska miljöer som skapas på förskolorna. Hirdmans teori 
om genuskontraktet, visade sig inte stämma överens med det resultat som vår studie visade. Att 
kritiskt granska om genuskontraktet kan ha koppling till vår egen praktik och att genomföra en 
undersökning i vår verksamhet med Hirdmans teori som analysverktyg har varit utvecklande 
för oss. Studier som denna kan bidra till utvecklingsarbete i andra förskoleverksamheter 
eftersom det är i förskolan som grunden läggs för jämställdhet och för en social hållbar 
samhällsutveckling. 
 
 
  

7.4 Fortsatt forskning 

 
Vi menar att arbetet med jämställdhet i förskolan är en viktig aspekt i arbetet med barn. Det 
finns en hel del forskning som handlar om genus/ jämställdhet i förskolan men eftersom 
jämställdhet är viktig faktor av social hållbar samhällsutveckling behövs det ständig forskning 
om hur denna faktor utvecklas i samhället och då även i förskolan som är en del av samhället. 
 
I diskussioner kring fortsatt forskning har vi pratat om att det vore spännande att i framtiden 
forska mer om hur pedagoger på förskolan kan utveckla miljöer som verkar för jämställdhet. 
Miljöer som inbegriper både lekmaterial och rumsmöblering men även förhållningssätt. Allt 
skapar en helhet som behöver utvecklas för vi ska kunna lyckas med jämställdhetsuppdraget.  
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8 Tack 
Vi vill sända ett stort tack till alla barn och vårdnadshavare som gjort denna studie möjlig. Ännu 
ett tack till de förskolor och de pedagoger som låtit oss observera mitt i pågående verksamhet. 
Utan er hade detta aldrig varit genomförbart.  
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                             Bilaga 1 
  
Hej! 
Vi är två högskolestuderande, Monica Fredin och Beata Spitza, som studerar till förskollärare 
vid Högskolan i Borås. Vi läser vår sista termin nu och ska skriva vårt examensarbete. 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka om pedagogers val av material kan påverka 
jämställdheten och om det skapas olika förutsättningar för pojkar respektive flickor redan under 
barnens tid på förskolan.  
Vi kommer att observera på ditt barns förskola under veckorna 7 - 10 och vi behöver ert tillstånd 
som vårdnadshavare för att ditt barn ska få finnas med i vår undersökning.  Fokus i våra 
observationer kommer ligga på lekmaterial och inredning som finns på avdelningen där ditt 
barn vistas och vilka lekar barnen väljer att leka samt hur ofta de vistas i de rummen.  
Uppgifter om barn och verksamhet kommer att behandlas enligt vetenskapsrådets etiska regler. 
Alla namn ändras så att ingen person eller verksamhet kan identifieras. Den information och 
datainsamling som görs kommer bara vi att ha tillgång till och den får enbart användas till 
studiens syfte. Endast om ni som vårdnadshavare har givit oss tillstånd kommer barnen att 
finnas med i vår undersökning. Inom förskolan råder tystnadsplikt och den gäller även också 
för oss. En handledare vid Högskolan hjälper oss och ser över vårt arbete.  Detaljer kring vår 
studie bestäms tillsammans med handledaren.  
Vi kommer att informera barn och vårdnadshavare om att det är frivilligt att delta och att både 
ni som vårdnadshavare och era barn har rätt att avbryta undersökningen om ni så önskar. Det 
färdiga examensarbetet kommer att vara tillgängligt under hösten 2016.  
Det är viktigt att ni fyller i blanketten här nedan och lämnar det till pedagogerna på förskolan 
senast den 17/2-2016. Är det något ni vill fråga om så kan ni kontakta oss: 
  
Monica Fredin, telefon 07xxxx  
Beata Spitza, telefon 07xxxxx 
  
Med vänlig hälsning Monica och Beata 
 
 
  



 

 
 

 
Jag ___________________________________________________ godkänner att mitt 
barn_________________________________________________ deltar i undersökningen om 
pedagogens val av material kan påverka jämställdheten och om det skapas olika förutsättningar 
för pojkar respektive flickor redan under barnens tid på förskolan.  
  
  
  
Jag_________________________________________________ godkänner inte att mitt   
barn________________________________________________ deltar i undersökningen om 
pedagogens val av material kan påverka jämställdheten och om det skapas olika förutsättningar 
för pojkar respektive flickor redan under barnens tid på förskolan. 
 
 
 
Namnunderskrift/er_________________________________________________ 
                               _________________________________________________ 
Datum: _____________________________________________________________  



 

 
 

                                                                                                                              Bilaga 2 
Observationsprotokoll för att undersöka om pedagogers val av material kan påverka 
jämställdheten och om det skapas olika förutsättningar för pojkar respektive flickor under 
barnens tid på förskolan.  
  
Tid och datum för observation:  
  
  

  
På vilket sätt kan materialet och den 
fysiska miljön på förskolan styra 
pojkars och flickors val och tillgång 
av lekmiljöer?  
  

     1 obs. i varje rum, 10 min   
  
  
  

  
Hur kan pedagogernas val av material 
påverka könsmönster och könsroller 
hos barn?  
  
   

2 obs. i varje rum, 15 min  

  
Underfrågor att ställa sig till denna fråga:  
  

Vilket lekmaterial finns i rummet?  
Vilka lekmiljöer finns det i rummet? 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Underfrågor att ställa sig till denna fråga:  
  

Vilka lekar leks i rummet?  
Vilka barn leker i rummet?  
Ser vi könsmönster eller könsroller i 
lekarna?  
Bryter barnen mot traditionella 
könsmönster och könsroller och 
leker gränsöverskridande lekar? 
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