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Sammanfattning 

Under utbildningens gång har mitt intresse för genus ökat främst för att det är något som 

jag tycker utbildningen borde lagt med fokus på. Jag anser att genus är en viktig del i 

förskolan och att det är ett ämne man bör arbeta med på förskolan både för barn och 

pedagoger. Av egna erfarenheter kan jag tydligt se att pojkar och flickor oftast väljer att 

leka med olika leksaker på förskolan. Min studie behandlar två olika förskolor där jag 

tittar på miljöns uppbyggnad av leksaker samt på vad pojkar och flickor leker med. 

Syftet är att se ifall det förkommer några skillnader mellan en Reggio Emilia-förskola 

och en konventionell förskola. Denna studie är uppbyggd från en kvalitativ 

undersökning där jag har observerat sex olika avdelningar samt fyra pedagoger. Studiens 

resultat visar tydligt att flickorna främst leker inne i dockvrån och pojkarna i 

byggrummet. Leksakerna som mestadels används på den konventionella förskolan är de 

traditionella leksakerna så som dockor, bilar, lego osv. På den Reggio Emilia-inspirerade 

förskolan förekommer det mer kreativa och utforskande leksaker där barnen själva får 

vara med om att skapa och utforska mycket. Trots detta lekte barnen mestadels med de 

traditionella leksakerna. 
 

 

Nyckelord  

Förskola, könsneutrala leksaker, miljö, Reggio Emilia, genus, könsfördelning, leksaker, 

traditionella leksaker, könsneutral.  
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1 INTRODUKTION 
 

I barnens lekar får handling, föremål och begrepp en mening genom det innehåll som 

barnen ger leken. Leken blir då till en gemensam aktivitet för barnen (Löfdahl 2004). 

Almqvist (1991) menar på att när det gäller barns vardag kan leksaker spela stor roll, för 

att barn ska inspireras att vilja leka kan leksaker finnas där som ett slags hjälpmedel. Jag 

ser det som viktigt att barn ska få samma förutsättningar vad gäller leksaker och lekar på 

förskolan. Med min studie vill jag undersöka ifall det förekommer några skillnader på en 

konventionell förskola och en Reggio Emilia- inspirerad förskola när det gäller leksaker 

och miljöns uppbyggnad ur ett genusperspektiv. Därför har jag valt att intervjua 

pedagoger och observera miljön på två olika förskolor.  

 

Anledningen till att jag väljer både intervjuer och observationer är att jag ser det som 

viktigt att pedagogerna på en förskola själva är medvetna och har ett tänkande kring hur 

miljön är uppbyggd och hur den kan påverka barnen. Jag valde att fokusera på genus i 

förskolan för att jag anser att det är ett relevant ämne där jag av egna jobb och 

praktikerfarenheter vet att pojkar och flickor ibland behandlas olika. En annan sak som 

jag också lagt märke till är att pojkar och flickor för det mesta leker med olika leksaker. 

Flickorna håller oftast till i dockvrån och leker mycket familjerollekar medan pojkarna 

mestadels är i bygg och bilrummet. 

 

1.1 Leksakernas betydelse på förskolan 

 

Förskolan ska vara anpassad för alla barn i förskolan (Lpfö 98). Detta kopplar jag till 

leksaker, där jag anser att det är viktigt att leksakerna på förskolan är anpassade efter 

barnens ålder och intresse snarare efter barnens kön. Barns olika åldrar kräver olika 

saker av sin pedagogiska miljö (Wallin 2004).  

Att man som pedagog är medveten om sitt förhållningssätt till leksaker är en anledning 

till att jag valt detta arbetsområde. För att man som pedagog inte ska styra in barnen i 

traditionella könsmönster, anser jag att det är viktigt att man är medveten och har ett 

reflekterande förhållningssätt till just leksaker. Man bör dessutom skapa sig en 

uppfattning om leksakerna och dess betydelse för barnen. 

 

1.2 Miljöns betydelse på förskolan  

 

Björklid (2005) skriver att miljöns utgångspunkter för den pedagogiska miljön på 

förskolan ska vara barns utveckling. Miljöns utformning ska vara på ett sätt så att 

barnen ges möjligheter till att kunna få vara ifred, ha utrymme för bullriga lekar, kunna 

leka i olika stora grupper samt att själva kunna ha kontroll över situationen. En trång 

miljö för barnen innebär stressfaktorer som gör det svårt för barnen att vara i balans. 

Björklid (2005) ser den pedagogiska miljön som att den ska sända budskap till barnen 

om vad som förväntas ske i verksamheten. Därför ska den pedagogiska miljön vara 

utformad så att barns lärande underlättas, stimuleras och utmanas.  

 

Miljön ska innefatta både fysiska och psykiska aspekter så som utrymme, material och 

klimat. Därför är det viktigt att förskolans fysiska miljö inte är statisk utan att den kan 
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förändras på ett smidigt sätt beroende på vilka aktiviteter som är igång och till det som 

tilltalar barnen. Något som är viktigt är att barnen ska vara delaktiga i sitt eget lärande 

och i utformningen av den fysiska miljön. Björklid (2005) påpekar också vikten av att 

barnen ska kunna leka ostört i förskolans fysiska miljö samt själva kunna välja vad de 

vill leka med. Miljön ska vara självinstruerande så att barnen kan klara sig själva och 

slipper be om hjälp. 
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2 BAKGRUND 
 

Redan när barn är små är det viktigt att man arbetar med att försöka förebygga 

könsskillnader bland barnen på förskolan. Att man tänker på att inte behandlar 

barnen olika beroende på om de är pojke eller flicka utan att man är jämställd 

gentemot barnen och att även barnen märker av denna jämlika behandling. Hedlin 

(2008) menar att vi alla är människor men att vi blir behandlade olika utifrån vårt 

kön. Man blir bemött och bedömd utifrån olika förväntningar och oskrivna regler 

skriver Hedlin (2008). I Lpfö 98 (1998) finns det mål och riktlinjer som gäller för 

personalen i förskolan. Alla ska också följa de normer och värden som anges i 

läroplanen samt bidra till att förskolans uppdrag ska kunna genomföras.  

 

En av personalens uppgifter är att utveckla och skapa jämställdhet på förskolan, 

också att verka för att både flickor och pojkar får lika stort inflytande och 

utrymme i verksamheten (Lpfö 98). För att kunna uppnå detta så gäller det främst 

att man som pedagog är medveten om sitt sätt att bemöta och möta barnen. 

 

Barns identitetskapande, förståelse om samhället och bildande av medborgarska 

börjar redan vid födseln och fortgår sedan hela livet ut. Idag vistas barn nästan 

halva sin tid på förskolan vilket gör att förskolan är en unik social mötesplats för 

barnen. Detta ger förskolan ett tillfälla att ta ansvar för att skapa unika möjlighet 

för barnens utvecklas till självständiga människor som respekterar och tar hänsyn 

till allas olikheter Johnsson, Pramling Samuelsson (2003).  

 

Av egna erfarenheter kan jag dra slutsatsen att ju äldre barnen blir, ju mer 

medvetna blir de när det gäller könsindelning av leksaker, alltså vad som klassas 

som pojkiga eller flickiga leksaker. Davies (2008) menar på att det inte är så 

konstigt eftersom att man idag inte behöver gå långt för att få bevis på detta. I 

närmaste affär finns det en mäng olika saker som lockar flickor respektive pojkar, 

det är allt från blöjor, tröjor, spel och godis.     

 

Wallin (2004) skriver att i förskolor inspirerade av Reggio Emilia ser man miljön 

som den tredje pedagogen, man vill alltså att miljön ska stimulera och inspirera 

barnen. Wallin (2004) menar också på att miljön skall utmana barnen i deras 

tankar, fantasier och uppmuntra dem till kunskapens alla möjligheter. Eftersom 

man inom filosofin Reggio Emilia ser miljön som en extra pedagog (miljön som 

den tredje pedagogen) så tror jag att det kommer vara stora skillnader på en 

Reggio Emilia-inspirerad förskola och en konventionell förskola.  

 

Hur man förhåller sig till genus på förskolan är något som jag anser väldigt relevant. 

Mitt intresse för detta arbetsområde är därför främst att få mer kunskap kring vad 

barnen leker med på förskolan och ifall det skiljer sig åt eller inte, samt att få syn på 

miljöns uppbyggnad ur ett genusperspektiv. 

 

I Lpfö, 98 står det att förskolan skall motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. I förskolan ska också alla barn ges samma möjligheter att pröva och 

utveckla sitt intresse och sina förmågor. Hedlin 2008 menar på att dessa möjligheter 

ska barnen kunna pröva utan några begränsningar av stereotypa könsroller. Hedlin 

2008 beskriver det som att jämställdhet och grundläggande värde ska genomsyra 
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förskoleverksamheten samt att verksamheten ska motverka begränsningar som är 

anknutna till kön och istället låta barnen utveckla alla sina sidor och egenskaper.  

 

2.1 Genus   

 

Begrepp genus kan missförstås då man helt enkel byter ut kön till genus utan att 

förstå skillnaden på begreppen. Genus betecknar det sociala och kulturella kön en 

människa formas till. Genusperspektivet lyfter fram föreställningar kring vad som är 

manligt och kvinnligt. Beroende på om du är man eller kvinna så finns det en 

ordning i samhället som särskiljer män och kvinnor ifrån varandra utifrån saker som 

arbetsuppgifter, yrken, färg, leksaker osv. (Hedlin 2008).  

  

2.1.1 Avgränsning 

 

Först hade jag som syfte att bara fokusera på hur utbudet av leksaker såg ut och hur 

utformningen av miljön såg ut utifrån ett genusperspektiv på en ”vanlig” förskola 

samt om pedagogerna arbetade med genus medvetet i verksamheten eller inte. 

Efter att jag läst in mig på ämnet så började jag allt mer och mer dra paralleller och 

jämförelser mellan en konventionell förskola och en Reggio Emilia-förskola. Detta 

ledde till att jag beslöt att ändra mitt syfte till att fokusera på lekar, leksaker och 

miljöns uppbyggnad samt hur pedagogerna ser på vilka lekar och leksaker pojkar och 

flickor leker och förhåller sig till ur ett genusperspektiv.  

 

2.2 Teoretiska resonemang  

 

Inom pedagogiken finns det enligt min mening flera olika teorier kring leken och 

leksakernas betydelse. Piagets och Vygotskijs teorier kring leken och leksaker är 

något jag tycker är intressant, vilket Hangaard Rasmussen (2002) tar upp i sin bok 

Leksakernas virtuella värld där dessa teorier jämförs.    

 

2.2.1 Lev Semenovich Vygotskij  

 

Vygotskij fokuserade på leken som ett slags symboliskt fält som öppnar sig först när 

barnen låter ting vara något annat än vad de egentligen är (Hangaard Rasmussen 

2002). Lev Semenovich Vygotskij var intresserad av psykologiska ämnesområden 

och kognitiva perspektiv (Hwang & Nilsson 2003). Hangaard Rasmussen (2002) 

skriver att man i Vygotskijs teorier finner reflektioner kring ”färdiga” leksaker och 

dess roll i leken utan han reflekterar mer kring vad det innebär att leka med något 

som en leksak.  

De implicita antagandena om leksakernas dynamik som Vygotskij har är att 

leksakerna har en symbolisk betydelse i barns liv. Vidare menar Hangaard 

Rasmussen (2002) att synen som Vygotskij har på leken och leksakerna är att det 
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kretsar runt språket som är präglat av det åtskilda mellan vuxna och barn. Leksakerna 

blir närvarande först när ett föremål ingår i en ”imaginär leksituation” som barn 

hämtar dess betydelse ifrån.  

Vygotskij menade också att leksakerna får en betydelse först när barnen skapar en 

påhittad betydelse kring leksaken och ger den ett slags innebörd, exempelvis när ett 

barn sticker en pinne eller liknande mellan benen och låtsas att det är en häst. Detta 

kan bero på att barnens föräldrar har sagt att han eller hon inte får rida på riktiga 

hästar. Detta behov eller önskan som barnet har uppfylls då genom barnets lek med 

leksaken. På det visuella planet blir barnet bundet till själva pinnen som bara en 

pinne, men betydelse eller tankemässigt leker barnet att pinnen faktiskt är en häst. 

Pinnen blir på så sätt ett konkret visuellt stöd för barnet som möter den abstrakta 

betydelsen häst (Hangaard Rasmussen 2002).    

    

2.2.2 Jean Piaget   

 

Jean Piaget var naturvetare, biolog och representerade det tidiga kognitiva 

perspektivet. Han var också intresserad av vad det var som låg bakom barnens 

tänkande och begreppsbildning (Hwang & Nilsson 2011). Hangaard Rasmussen 

(2002) menar att Piaget ser leken som ett symboliskt fält som öppnar sig när barnet 

låter tingen var något annat är vad de egentligen är. Piaget har en subtil uppfattning 

om leken och leksakernas upptäckt, då leksakens tillblivelse går ut på att barnet har 

en blick för att en form kan bli till något annat samt kombineras med andra. Enligt 

Piaget har leksakerna kommit till på grund av att barn kan föreställer sig att en form 

bli till något annat än vad det är.  

Enligt Hangaard Rasmussen (2002) reflekterade inte Piaget kring ”färdiga” leksaker 

utan att Piaget fokuserade på vad det innebar att leka med något som en leksak. Om 

ett barn leker med en pinne och sticker in den mellan benen så menar Piaget att 

barnet leker med pinnen som en häst eftersom det tidigare är förankrat med barnets 

erfarenheter där det är lätt att leka med olika former och använda dem till olika 

föremål. Alltså att pinnens form redan visuell är bärare till en häst. Lek som 

”assimilation déformante” (föremål, redskap och leksaker) är något som Piaget 

definierar. Det innebär att det sker en slags formförvanlig med ett föremål som redan 

har en given form.  

Hangaard Rasmussen (2002) skriver att Piaget delade in leken i tre former efter 

barnens ålder eller utvecklingsnivå (övningslek, symbollek och regellek). Barns 

övningslekar sker runt 0-2 års ålder och går till exempel ut på att barnet upprepar en 

motorisk sekvens gång på gång utan uppehåll. Hangaard Rasmussen (2002) håller 

inte med Piaget om att det är lek när barnen övar sig för att öva.  

Symbolleken kommer från tidigare ritualiserade, återkommande handlingsmönster 

som barnet känner igen från sin vardag. Det kan exempelvis vara när barnet leker att 

det sover eller äter och utför händelsen utöver den vanliga sov eller ättiden. Barns 

regellekar kräver dock att det är flera barn som deltar för att kunna bestämma lekens 

olika  regler som alla sedan ska följa (Hangaard Rasmussen 2002). 
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2.2.3 Jämförelse mellan teorierna  

 

Leken som ett symboliskt fält är något som både Piaget och Vygotskij förespråkar. 

Vygotskij har inte en lika subtil inblick i leken och leksakernas värld som Piaget har. 

Vygotskij fokuserar mer på lekens sociala innehåll då han menar att leken och 

leksakerna uppstår genom att de vuxnas värld reproduceras i barnens lek. Piaget 

fokuserar mer på de formella och dynamiska dragen som sker i leken. Det viktiga är 

inte att reproducera världen utan att leka med den. Grunden till lekens uppkomst och 

konstituering är något som Piaget skapat, han ser lekens dynamik och metafor till 

själva strukturen eller formen till barnens tänkande. 

 

2.3 Konventionell förskola 

 

1980 var då förskolans verksamhet utvecklades och inriktades mot en så kallad 

ansvarspedagogik. Att ha en verksamhet med ansvarspedagog innebar framför allt att 

barnen skulle vara delaktiga i de vuxnas arbete och att förskolans planering skulle 

vara mer medveten.1998 kom den första läroplanen för förskolan, läroplanen skulle 

styra förskolans uppdrag, mål och hela den pedagogiska verksamheten. Dessa mål 

och uppdrag måste sedan pedagogerna och kommunerna följa skriver Pramling 

Samuelsson, Sheridan (2006).  

Läroplanen innehåller bl.a. olika grundläggande värden som man som pedagog måste 

följa på en konventionell förskola. En viktig uppgift för verksamheten är olika 

värden som förskolan måste hålla levande i arbetet tillsammans med barnen. Det är 

värden så som människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde och 

jämställdhet mellan könen. Förskolans verksamhet ska också bedrivas i demokratiska 

former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen 

för att de ska kunna delta i samhället (Lpfö 98). I Lpfö (1998) står det att det är 

förskolans uppgift att lägga grunden för ett livslångt lärande:  

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska 

erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en 

helhet. I samarbete med hemmet ska barnets utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar främjas (Lpfö 98 1998). 

Det är också viktigt att miljön på förskolan är öppen, innehållsrik och inbjudande till 

lek och lärande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och barnens lustfyllda 

lärande (Lpfö 98 1998). Detta är bara några krav och uppdrag som läroplanen för 

förskolan innehåller och som ska följas.   

 

2.4 Reggio Emilia 

  

Filosofin Reggio Emilia lägger stor vikt på just miljön, vilket gjorde att jag fann 

Reggio Emilia intressant för min studie. Även Reggio Emilia-filosofin måste följa 

målen som står i läroplanen. Skillnaden mellan en konventionell förskola och en 

förskola som är inspirerad av Reggio Emilia är bl.a. att man inom Reggio Emilia ser 

miljön som den tredje pedagogen. Där fylls arbetet med kunskap och lärande utifrån 
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barnens erfarenheter (Wallin 2004). Mycket inom Reggio Emilia handlar också om 

att ha en förenlig miljö så att barnen själva lätt kan anpassa miljön efter sina behov 

och intressen (Wallin 2003). 

Genom barns medskapande av platser under lek och genom medverkande design kan sedan 

miljön tillföras de former och funktioner som barnen har användning för när de ska samordna 

sin lek och dramatisera deras förlopp (Mårtensson 2004). 

Wallin 2004 skriver att Loris Malaguzzi (1921-1994) var den stora eldsjälen för 

Reggio Emilias kommunala förskola. Malaguzzi kämpade hela sitt liv för visionen 

om barnen med de hundra språken och rättigheterna att uttrycka dem alla.  

Reggio Emilia är alltså en längre historisk filosofi som lever kvar än idag (Wallin 

2004). Inom Reggio Emilia strävar man efter att ha ett pedagogiskt arbetsätt som 

bygger på en stark tro på människans möjligheter, respekt för barn och att alla barn 

föds som rika och intelligenta. Man utgår från lek, arbete, verklighet och fantasi med 

många olika uttryck samtidigt. Pedagogiken går också ut på att ständigt förnyas och 

utvecklas med barnens behov som utgångspunkt. Det är inte heller en färdig filosofi 

som går att kopiera utan det är en filosofi att inspireras utav grundtankarna och 

utvecklar dem utifrån egna förutsättningar (http://www.reggioemilia.se/ ).  

Sandberg (2008) menar att en viktig uppgift inom filosofin är att man barnens miljö 

ska vara utforskande och utmanade. För att uppnå detta krävs det att man 

tillsammans med barnen planerar och organiserar miljön, detta för att barnen på bästa 

möjliga sätt ska få en stimulerande miljö som bland annat ökar deras kreativitet 

(Sandberg 2008). Dokumentation och observation är en viktig del inom Reggio 

Emilia. Dokumentationen tillsammans med observationerna är som en spiral som 

sträcker sig över en förenlig pedagogik och en förenlig värld (Wallin 2004).   

 

2.5 Leksakernas betydelse  

 

Idag existerar leksakerna i en så kallad virtuell värld av möjligheter där nästan allting 

kan bli till något. Barn rör vid leksaker, griper tag, berättar, skryter, kastar med dem 

osv. För barnen i förskolan så spelar leksakerna stor roll, och bör ses som en resurs 

för verksamheten. Leksakerna bidrar till att barn kan kommunicera, framföra sina 

värderingar, idéer och ideal (Nelson & Svensson 2005). De leksaker som barnen har 

spelar stor roll för barnens kognitiva utveckling skriver Almqvist (1991). 

Hur det sedan blir till en leksak beror på om själva leksaken dras med in i lekens 

dynamik menar Hangaard Rasmussen (2002). Löfdahl (2004) skriver att med hjälp 

av leksaker i olika lekar  kan själva leken förstärkas och ge barnen en känsla av 

trygghet. Vidare menar Wahlström (2003) att det också är genom att det finns 

igenkännande leksaker som barnen kan bygga upp och skapa trygghet. Det är också i 

leken som själva föremålet (leksaken) får mening genom det innehåll som barnen ger 

till förmålet (Wahlström 2003).  

Hangaard Rasmussen (2002) menar att leksaken rymmer själva lekens möjligheter. 

Sandberg (2008) skriver att leksaker både är och blir en del av samhällskulturen, 

många leksaker som finns att köpa idag är stereotypa och går bara att användas till 

just det som leksaken är tänkt till. Vidare menar Sparrman (2006) att barn idag lever 

i ett högteknologiskt samhälle och är bundna till en varukonsumtion bland leksaker 
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för att ”överleva” och ingå i en gemenskap. Alltså att barn kan känna längtan efter att 

få äga en viss leksak bara för att känna att han eller hon ingår i en gemensak med de 

andra barnen. Eftersom det inte fanns så mycket färdiga leksaker förr i tiden fick 

barnen använda sin fantasi mycket mera än vad barn gör idag skriver Hangaard 

Rasmussen (2002). Alltså finns det en del nackdelar och risker med allt för mycket 

färdiga leksaker som näst intill leder till ”bestämda” lekar och aktiviteter för barnen. 

Ett exempel på detta är dockor som hänvisar till lek med dockor där det ingår 

dockläder, docksäng, gnäll, tröst osv. (Hangaard Rasmussen 2002).  

 

Trots detta så finns det också en så kallad ”Virtuell leksaksvärld” där leksakerna 

nödvändigtvis inte måste ha en fast form eller vara en färdig produkt utan föremålet 

måste bara ingå i en så kallad lekvärld. Är det då mestadels virtuella leksaker som 

framträder så krävs det att barnen själva är stora leksaksproducenter (Hangaard 

Rasmussen 2002). Vidare menar Nelson & Svensson (2005) att det finns två olika 

sorters leksaker, de tillfälliga och de egentliga leksakerna. Tillfälliga leksaker är 

sådant som barn vill leka med men som inte är ämnade för dem och de egentliga 

leksakerna är de leksaker som är gjorda för att barnen ska leka med dem.  

 

2.6 Miljöns betydelse  

 

 

Den pedagogiska miljön ska ses som en miljö för barnen där utgångspunkterna ska vara 

barns utveckling. Barnens respekt ska ge uttryck i förskolans miljö. Utformningen ska 

vara på ett sätt så att barnen ges möjligheter till att kunna få vara ifred, ha utrymme för 

bullriga lekar, kunna leka i olika stora grupper samt själva kunna ha kontroll över 

situationen. En trång miljö för barnen innebär stressfaktorer som gör det svårt för barnen 

att vara i balans (Björklid 2005). Björklid (2005) ser den pedagogiska miljön som att den 

ska sända budskap till barnen om vad som förväntas ske i verksamheten. Därför ska den 

pedagogiska miljön vara utformad så att barns lärande underlättas, stimuleras och 

utmanas.  

 

Miljön ska innefatta både fysiska och psykiska aspekter så som utrymme, material och 

klimat. Därför är det viktigt att förskolans fysiska miljö inte är statisk utan att den kan 

förändras på ett smidigt sätt beroende på vilka aktiviteter som är igång och till det som 

tilltalar barnen. Något som är viktigt är att barnen ska vara delaktiga i sitt eget lärande 

och i utformningen av den fysiska miljön. Björklid (2005) påpekar också vikten av att 

barnen ska kunna leka ostört i förskolans fysiska miljö, samt själva kunna välja vad de 

vill leka med. Miljön ska vara självinstruerande så att barnen kan klara sig själva och 

slippa be om hjälp.  
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3 SYFTE 
 

 

Det främsta syftet med denna undersökning är att få fram likheter och skillnader 

mellan en Reggio Emilia-inspirerad förskola och konventionell förskola utifrån ett 

genusperspektiv.  

 

Undersökningen kommer främst att rikta sig mot miljöns uppbyggnad av leksaker 

där jag också har funnit det intressant att undersöka skillnader mellan vad pojkar och 

flickor leker med på de olika förskolorna. För att få fram ifall det förekommer några 

skillnader mellan barnens leksaker och miljöns uppbyggnad så grundar sig 

undersökningen på två olika förskolor. En förskola är Reggio Emilia-inspirerad och 

en annan konventionell förskola som inte är inspirerad av Reggio Emilia. Det jag 

kommer undersöka är vad och vilka leksaker flickor och pojkar leker med på de olika 

förskolorna, samt hur miljön är uppbyggd på de två olika förskolorna. Syftet är att 

kunna jämföra de olika förskolorna och se ifall det förekommer någon skillnad på 

vad barnen leker och vad de leker med. 

 

Anledningen till att jag har valt att utgå ifrån en Reggio Emilia-inspirerad förskola är 

dels för att det är tänkt att miljön och leksakerna ska vara betydligt mer könsneutrala 

än på en konventionell förskola.  

 

3.1  Problemformulering 

 

 

Vilka likheter och skillnader finns mellan en Reggio Emilia-inspirerad förskola och 

en konventionell förskola, utifrån miljöns uppbyggnad av leksaker samt vad pojkar 

och flickor leker med ur ett genusperspektiv? 
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4 Metod 
 

 

Detta är en kvalitativ intervjustudie vilket innebär att intervjuerna är mindre 

strukturerade. En kvalitativ undersökning syftar till att få en djupare kunskap än en 

kvantitativ metod som ofta ger en fragmenterad kunskap (Patel, Davidsson 2011). 

 

Kvalitativa intervjuer kan riktas åt olika håll vilket gör att den intervjuade personen 

själv kan bestämma vad han eller hon anser som relevant och viktigt att berätta 

skriver Bryman (2011). Man kan också ställa följdfrågor under intervjuen för att 

svaren ska bli så detaljerade som möjligt Bryman (2011). Eftersom svaren under 

denna typ av intervju (med hjälp av följdfrågor) sällan bara leder till ja eller nej svar 

och en diskussion kan föras vidare med den intervjuade personen, är en anledning till 

varför jag valde en kvalitativ undersökning. Det ger också frihet att vid otydliga svar 

kunna ställa fler frågor. 

 

Jag kommer att observera två olika förskolorna, där fokus kommer vara att observera 

miljöns uppbyggnad på de olika förskolorna. Slutligen kommer två pedagoger från 

varje förskola att intervjuas för att få fram deras syn på vilka leksaker som pojkar 

och flickor leker med på de olika förskolorna, samt deras syn på förskolans miljö ur 

ett genusperspektiv. Syftet med att genomföra observationer är för att kunna jämföra 

förskolornas avdelningar med varandra. Intervjuernas syfte är att pedagogerna ska 

kunna få fram deras synsätt kring vad flickor och pojkar leker och när det 

förekommer könsuppdelningar.  

4.1 Urval 

 

Denna studie bygger på en undersökning av två olika förskolor, den ena förskolan är 

Reggio Emilia-inspirerad och den andra förskolan är en konventionell förskola. 

Dessa verksamheter har jag kommit i kontakt med under min lärarutbildning. Den 

förskola som arbetar utifrån filosofin Reggio Emilia finns strax utanför Karlskrona 

centrum i ett litet bostadsområde. Antal barn som observerades på denna förskola var 

53 stycken (30 pojkar och 23 flickor). Den konventionella förskolan finns mitt i 

Karlskrona centrum och där observerades 47 barn (21 pojkar och 26 flickor). Båda 

förskolorna består av tre olika åldersindelade barngrupper. Intervjuerna genomfördes 

sammanlagt med fyra pedagoger, två pedagoger från varje förskola som jag har 

observerat. Intervjuerna och observationerna utfördes inte på samma dag utan vid 

olika tillfällen. Observationerna började jag med, de utfördes vid två olika tillfällen. 

Alla intervjuerna genomfördes däremot på samma dag.  

 

4.2 Genomförande 

 

Observationerna genomfördes med hjälp av ett observationsschema med 

utgångspunkter från det som jag ville observera, genusperspektivet på miljöns 

uppbyggnad samt vilka sorters leksaker pojkarna och flickorna lekte med (se bilaga 

1). Under intervjuerna utgick jag från åtta intervjufrågor (se bilaga 2). Intervjuerna 

ägde rum individuellt i ett enskilt rum på respektive förskola. Alla fyra intervjuerna 
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spelades in med en mobiltelefon, detta för att få med allt som pedagogerna sa och 

därmed lättare kunna gå tillbaka och lyssna på intervjuerna igen.   

 

4.2.1 Intervjuer  

 

Kvalitativa intervjuer kan ha en låg grad av struktur, alltså att intervjuaren ger 

utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. När det gäller kvalitativa 

intervjuer är området komplext och man behandlar flera olika aspekter som är 

relevanta för kvalitativa intervjuer. En aspekt att behandla är semistrukturerade 

intervjuer. Denna studie är uppbyggd med semistrukturerade intervjuer, just för att 

det ger stor frihet att kunna ställa följdfrågor under intervjun. Under semi-

strukturerade intervjuer använder sig intervjuaren av en lista över specifika teman 

som skall beröras under intervjun, samtidigt som intervjupersonen har stor frihet att 

utforma svaren (Patel, Davidsson 2011). Bryman (2011) skriver också att man under 

den semistrukturerade intervjun ska använda ett språk som passar intervjupersonen, 

ta hänsyn till kön, ålder och hur länge personen har arbetat på platsen. Det anser jag 

är viktigt för att intervjuerna ska bli så äkta som möjligt. 

 

 

 

4.2.2 Observationer  

 

Studien är uppbyggd med dolda observationer, vilket innebär att man betraktar 

situationer utan att själv delta. På så sätt är det lättare att få fram fakta som annars 

kan vara svåra att fånga upp (Einarsson, Hammar Chiriac 2002). Jag är ett känt 

ansikte för barnen på de båda förskolorna, vilket gör att barnen fokuserar mer på sina 

aktiviteter än på mig och tycker inte heller att det är konstigt att jag är där. Mitt syfte 

är att se om det finns några könsstereotypa leksaker som tydligt riktas mot det ena 

könet. Av den anledningen gick observationen ut på att observera vilken tillgång 

pojkar och flickor har till olika sorters leksaker, leksakernas placering samt vad 

pojkarna och flickorna föredrar att leka med.  

 

4.3 Etiska aspekter  

Enligt informationskravet är det forskarens uppgift att informera de berörda 

personerna om den aktuella undersökningens syfte. Detta innebär att försökspersonen 

ska veta att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att hoppa av om så önskas 

skriver Bryman (2011). En annan sak att tänka på är samtyckeskravet som innebär att 

minderåriga personers föräldrar ska ge tillstånd om deras barn ska delta i en 

undersökning eller ej (Bryman 2011). Bryman (2011) menar också på att 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är två viktiga etiska principer. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om alla deltagande ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. Alltså att personuppgifter ska förvaras så att 

obehöriga inte kan komma åt dem. Nyttjandekravet handlar om att det insamlade 

materialet bara får användas för forskningens ändamål. 
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Till denna studie anser jag det relevant att informera både pedagogerna och barnens 

föräldrar inför intervjuerna och observationerna som ska genomföras. Einarsson 

Hammar Chiriac (2002) menar att man måste förhålla sig till informationskravet, 

vilket innebär att forskaren måste informera uppgiftslämnarna och 

undersökningsdeltagarna om deras uppgift samt vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. Inför intervjuerna har pedagogerna blivit väl informerade om studiens 

syfte och genomförande. Pedagogerna har också fått information om att det är ett 

frivilligt deltagande de gör och att de ha rätt att avbryta sitt medverkande när som 

helst utan några negativa följer, samt att den insamlade informationen bara används i 

forskningssyfte ( Einarsson Hammar Chiriac 2002).  

Eftersom observationerna riktar sig mot förskolans miljö, hur tillgången till leksaker 

ser ut samt vilka leksaker barnen leker med och inte det enskilda barnet så valde jag 

att inte själv prata med alla barnens föräldrar. Detta var något som pedagogerna på 

de två olika förskolorna informerade föräldrarna om, att jag skulle komma dit för att 

observera barnen, vad det gick ut på samt vilka rättigheter som gäller för barnens 

deltagande. Studien är också uppbyggd utifrån vetenskapsrådets etiska riktlinje.   
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5 RESULTAT 
 

Resultatet presenterar studiens resultat utifrån leksaker och miljöns uppbyggnad i 

en Reggio Emilia-inspirerad förskola och en konventionell förskola där likheter 

och skillnader mellan förskolorna jämförs.  

 

5.1 Observation av Reggio Emilia-inspirerad förskola A  

 

Förskolan finns fem minuter utanför Karlskrona centrum i ett litet bostadsområde. 

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilias filosofi, vilket innebär att de har ett 

reflekterande arbetssätt utifrån tankar om ”de tre pedagogerna”.  

Förskolan består av tre olika avdelningar som jag presenterar som Sidenrosen, Liljan 

och Prästkragen. På avdelningen Sidenrosen går barnen upp till två års ålder, på 

Liljan är barnen mellan två och fyra år och på Prästkragen går barnen från fyra års 

ålder fram tills det är dags att börja förskoleklassen. Förskolan arbetar utifrån Reggio 

Emilia-filosofin med utgångspunkter på att barnen ska hjälpa varandra i sitt 

kunskapssökande, både inne- och utomhusmiljön ska vara föränderlig och 

pedagogerna ska vara medforskare och stödja barnen i deras läroprocesser. På 

förskolan finns också en gemensam ateljé där det jobbar en ateljérista som finns till 

hjälp för att barnen på bästa sätt ska kunna stimuleras barnens kreativitet. 

 

 

5.1.1 Avdelning Sidenrosen 

 

Första avdelningen som jag observerade är Sidenrosen som är en småbarnsavdelning. 

Avdelningen börjar med en hall där varje barn har varsin hylla med sitt namn på. 

Ifrån hallen kommer man in till avdelningens stora rum där det finns en hemvrå, ett 

stort ljusbord, en bygghörna fylld med naturmaterial och i mitten av rummet finns 

det ett stort runt lågt bord med en massa olika bilder på som är möjliga att flytta och 

byta ut. I hemvrån finns det flera olika köksredskap men också dockor och 

utklädningskläder. Ifrån det stora rummet kommer man till tre andra rum.  

 

Det ena rummet är ett mörkt ljusrum där barnen kan leka med ljuset, i rummet 

hänger en massa olika tyger och lampor i taket. Inne i ljusrummet har barnen också 

sin vila.  

 

Det andra rummet är ett kök med matplatser där barnen äter, i köket finns också 

personalens dator. I köket finns det också en hylla med penna och papper så att 

barnen har möjlighet till att rita när ateljén är upptagen.  

 

Det tredje rummet är som en liten lekhall med olika speglar, rör och en läshörna. 

Läshörnan synliggörs med hjälp av kuddar och annat mjukt material, samt ett stort 

antal böcker längs väggarna som barnen själva når.  
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5.1.2 Avdelning Liljan 

 

Den andra avdelningen som jag observerade är Liljan som är en så kallad 

mellanavdelning. Avdelningen Liljan börjar med en hall som är fylld med ett stort 

antal olika bilder och dokumentationer som personal och barn gemensamt satt upp. 

Barnen har varsin hylla med sitt namn och en bild på sig själva ovanför.  

 

Efter hallen så möts man av Liljans stora rum där det finns en rutschkana, stora 

kuddar, bygg hörna, en massa olika speglar och rör samt en stor sandlåda med små 

trägubbar med bilder på barnen själva. Ifrån det stora rummet kommer man till fyra 

andra rum.  

 

Det första rummet är ett storkök/matsal som Liljan delar med avdelningen 

Prästkragen. Köket/matsalen består av matsalsbord i barnens höjd, hyllor med 

pennor, papper och spel. I ena hörnan av rummet finns personalens dator som även är 

tillgänglig för barnen vid speciella tider.  

 

Det andra rummet är avdelningens hemvrå där det finns dockor, utklädningskläder 

och olika köksredskap. I hemvrån finns också en låtsaskassa som barnen kan leka 

med samt flera låtsasgrönsaker och varukorg som barnen har tillgång till.   

 

I det tredje rummet vilar barnen, läser sagor och vid övrig tid kan man leka här. I 

taket hänger det en massa tyger och olika belysningar. I rummet finns också en 

bokhörna där barnen kan läsa böcker både ensamma och tillsammans med 

pedagogerna. Jämte böckerna finns en bandspelare för de barn som istället vill lyssna 

på en saga.  

 

Det fjärde rummet väljer jag att kalla för byggrum eftersom det i rummet finns ett 

bord i barnens höjd med flera olika lådor med små och stora legobitar, där finns 

också både manliga och kvinnliga legofigurer. I rummet finns också bilar, lastbilar, 

djur klossar som är placerade i en hylla.          

 

 

5.1.3 Avdelning Prästkragen 

 

Sista avdelningen som observerades är Prästkragen som är den avdelning de äldsta 

barnen går på. När man kommer in på avdelningen möts man först av en liten hall 

där barnen ställer sina skor som sedan följs av en större hall där barnen har sin hylla 

och där de kan hänga av sig sina ytterkläder. Efter hallen kommer man in till 

storköket/matsalen som Prästkragen delar med Liljan. Från storköket/matsalen 

kommer man till avdelningens familjerum där det finns tillgång till en sagohörna, 

dockvagnar, dockor, en spis med ugn, köksredskap, olika plastgrönsaker och ett lågt 

bord med stolar till. Från familjerummet kommer man till två andra rum.  

 

Det ena är ett litet rum där det finns en scen, mikrofoner och en cd-spelare. Rummet 

går också att använda som ljusrum då det hänger tyger i taket, finns 

mörkläggningsgardiner, ljusbord och overhead.  
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Det andra rummet som man kommer till ifrån familjerummet är det så kallade 

byggrummet där det finns en massa bygg- och skapandematerial som är ifrån naturen 

eller återvinningsstationer. Barnen har tillgång till en liten miniverkstad där de själva 

kan snickra och bygga olika projekt. Går man tillbaks till den gemensamma 

matplatsen så finns Prästkragens andra bygg- och skapanderum fast där är mer 

traditionella leksaker så som bilar, helikoptrar, pussel, spel och lego. I rummet finns 

också personalens dator som även barnen har tillgång till och en matematikhörna.          

  

5.1.4 Sammanfattning av Reggio Emilia-inspirerad förskola 

 

Den största skillnaden mellan avdelningarna på den Reggio Emilia-inspirerade 

förskolan är främst att antal rum ökade ju äldre barnen blev. På den avdelningen 

de äldsta barnen gick kunde man tydligast se könsstereotypa leksaker så som 

dockor, bilar, dockvagnar, köksredskap, helikoptrar osv. Jämfört med småbarns- 

och mellanavdelningen var det också på den avdelningen barnens könsuppdelning 

i leken sågs tydligast, då pojkarna nästan alltid lekte i miniverkstaden eller 

byggrummet och flickorna var mycket inne i familjerummet där pojkarna sällan 

vistades. Detta kan bero på att det tydligast fanns könsneutrala leksaker på den 

avdelningen. Avdelningarnas främsta likheter är att alla avdelningarna bestod av 

en liten hemvrå med köksköksutrustning, spel, pennor, ljusrum och läshörna. 

 

 

5.1.5 Sammanfattning av intervjuer, Reggio Emilia-inspirerad 
förskola 

 

Med hjälp av intervjuen så kunde jag få fram att miljön spelar stor roll för förskolan. 

Pedagogerna som intervjuades arbetar på avdelningen Liljan och Prästkragen.   

 

5.1.5.1 Pedagog från avdelningen Liljan 
 

 

1. Pedagogen berättar att de inte arbetar medvetet med genus just nu, men att de 

ibland lyfter ämnet på sina avdelningsmöten.  

 

Just nu arbetar vi inte medvetet med genus eftersom barnen har intresserat 

sig för andra projekt som vi lägger ner mycket tid på. Däremot lyfter vi 

ibland ämnet på våra avdelnings-möten då vi bl.a. diskuterar vad vi som 

personal kan göra för att på bästa sätt vara så genusneutrala mot barnen 

som möjligt. 

 

2. Pedagogen berättar att mycket av deras Reggio Emilia-tänkande utgår ifrån 

miljöns uppbyggnad. Pedagogen menar också att miljön spelar stor roll för deras 

verksamhet eftersom de ser den som den tredje pedagogen, dessutom är det 

viktigt att barnen lätt kan förändra miljön utifrån deras aktiviteter.  

 

Eftersom vi ser miljön som den tredje pedagogen så spelar den väldigt stor 

roll för vår verksamhet. Vi vill att barnen ska uppleva miljön som spännande, 
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utmanande och föränderlig. Barnen ska lätt kunna förändra och anpassa 

miljön utefter deras lek och aktiviteter. För oss är det också viktigt att barnen 

är delaktiga och få känna att de är med och skapar miljön här på förskolan. 

  

 

3. Enligt pedagogen är de mestadels nöjda med det stora rummet och mindre nöjda 

med att de inte har tillgång till en egen ateljé eller ett målarrum.  

 

Det som vi enligt min mening är mest nöjda med när det gäller miljöns 

uppbyggnad är det stora lekrummet där vi har rutschkanan, bygghörna, 

speglarna och den stor sandlådan med små trägubbar som ska föreställa 

barnen själva. Det som vi är minst nöjda med är att vi inte har tillgång till en 

egen ateljé eller målarrum där barnen kan måla och skapa på obestämda 

tider. 

 

 

4. Mestadels så leker pojkarna och flickorna var för sig. Undantagen då de leker 

tillsammans sker oftast inne i det stora rummet berättar pedagogen.  

 

 Oftast leker pojkarna och flickorna i olika rum.  Flickorna håller mest till 

i hemvrån där de mestadels leker olika sorters familjeroll-lekar. Pojkarna 

ser vi mest inne i byggrummet där de just nu bygger mycket med lego. 

Däremot så vistas både pojkarna och flickorna mycket tillsammans i det 

stora lekrummet där de leker mycket aktiva lekar tillsammans. 

 

5. Pojkar och flickor leker mycket med olika leksaker. 

 

På förskolan leker pojkarna och flickorna mycket med olika leksaker. Som 

jag nämnde leker pojkarna mycket lego och byggmaterial och flickorna 

med dockor och utklädningskläder i hemvrån. De leksaker som de 

använder sig mest av tillsammans är kuddarna i stora lekrummet 

 

          

6. De mest könsneutrala sakerna som finns på förskolan enligt pedagogen är 

vila, läs och lekrummet som inte är fylld med massa leksaker utan mer böcker 

som ska tilltala alla.  

 

Det som vi anser är mest könsneutralt här på vår avdelning är rummet där 

barnen vilar, läser saga och vid övrig tid kan leka i. Där inne finns inte 

några specifika leksaker som tilltalar det ena könet mer eller mindre. 

Böckerna som finns där inne tilltalar både pojkar och flickor samt att det 

finns många könsneutrala böcker.   

 

 

7. Pedagogen berättar att de inte anser det som viktigt att barnen leker med samma 

leksaker, bara att möjligheten till att kunna leka med samma saker ska finna där.  

 

Vi anser inte att det är viktigt att barnen leker med samma leksaker utan bara 

att de ges samma möjligheter till att kunna leka med samma leksaker. 
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8. Pedagogen ser genusfrågor som något väldigt viktigt för deras verksamhet, 

eftersom Reggio Emilia-filosofin grundar sig mycket på könsneutralisering. 

 

Frågor kring genus anser jag som väldigt viktigt inom 

förskolepedagogiken, framför allt på denna förskola som jag arbetar på 

där vi utgår ifrån Reggio Emilia som grundar sig mycket på 

könsneutralisering i förskolan.  

 

 

5.1.5.2 Pedagog från avdelningen Prästkragen 

 

1. Genus är något som pedagogerna vill bära med sig i allt som de gör på förskolan. 

Genus är inte något som vi direkt arbetar med här på förskolan som 

temaarbete eller liknande, utan det är något som vi försöker tänka på att 

bära med oss i allt vi gör i verksamheten.  

 

2. Pedagogen berättar att det är viktigt att miljön är föränderlig. 

Förskolans miljö är väldigt viktig för oss. Planering av miljöns uppbyggnad 

är något som vi tillsammans med barnen lägger ner mycket tid på. Vi vill 

också eftersträva att miljön ska vara lätt för barnen att förändra och bygga 

om.  

 

3. I byggrummet har både pojkar och flickor samma möjlighet att förändra och 

bygga upp en miljö som passar just deras lek berättar pedagogen.  

Det som jag är minst nöjd med är att vi inte har tillgång till en egen ateljé 

eller ett målarrum som barnen kan vara i på obestämda tider. Men om jag 

ska se det ur ett genusperspektiv så är det bygg- och skapanderummet där de 

traditionella leksaker och personalens dator finns. Rummet som jag är mest 

nöjd med är byggrummet. Där har både pojkar och flickor samma möjlighet 

att förändra och bygga upp en miljö som passar just deras lek.  

 

4. På förskolan är miniverkstaden populär hos pojkarna och familjerummet hos 

flickorna.  

Pojkarna och flickorna leker mycket var för sig. Pojkarna leker oftast i 

miniverkstaden eller i det rummet där det finns bygg- och skapandematerial, 

flickorna leker mest rollekar i familjerummet . 

 

5. Scenen och ljusbordet är något som både pojkar och flickorna använder.  
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Som jag nämnde innan leker flickorna mycket rollekar och pojkarna bygger 

och skapar väldigt mycket. Saker som de ibland använder tillsammans är 

scenen och ljusbordet. 

 

6. Det som pedagogen anser vara mest könsneutralt på avdelningen är 

återvinningsmaterial och ljusbordet.  

De leksaker som jag anser är mest könsneutrala här på Prästkragen är det 

återvinningsbara bygg- och skapandematerialet inne i byggrummet och 

ljusbordet. Att jag väljer just återvinningsmaterial och ljusbordet är för att 

det inte är några färdiga leksaker. För att använda återvinningsmaterialet så 

måste barnen tänka efter och skapa något själva och ljusbordet signalerar 

inte direkt till någon lek utan kan användas till nästan vad som helst. 

Eftersom bygg och skapande har mycket med Reggio Emilia att göra så 

försöker vi tänka på att inte beställa så mycket färdiga leksaker, utan vi 

försöker istället beställa mer material som barnen själva kan bygga och 

skapa med. 

 

7. Pedagogen ser det inte som viktigt att pojkar och flickor leker med samma 

leksaker.  

Att barnen ska leka med samma leksaker ser jag inte alls viktigt. Däremot ser 

jag det som viktigt att barnen erbjuds samma leksaker. 

 

8. Pedagogen hade delade meningar om hur viktiga genusfrågorna är för 

verksamheten. Det som var viktigast var att man alltid bär det med sig och kan 

diskutera kring ämnet ibland.   

 

Det beror på hur man ser det, jag ser inte att det är så viktigt att man ska 

arbeta med det med som ett temaarbete, däremot tycker jag att det är något 

som man alltid ska bära med sig och diskutera kring vid olika tillfällen t.ex. 

personalmöten.  

 

5.2 Observation av konventionell förskola B  

 

Förskolan ligger mitt inne i Karlskrona centrum. Förskolan är konventionell, barnen 

som går på förskolan är mellan ett och sex år gamla. Det är en mångkulturell förskola 

som består av tre åldersindelade avdelningar som heter Lille Prick, Petter och Lotta 

och Farbror blå. På avdelningen Lille Prick är barnen mellan ett och tre år gamla. På 

avdelningen Petter och Lotta går barnen när de är mellan tre och fyra år gamla och 

avdelningen Farbror Blå är en femårsgrupp där barnen går från att de är fem år fram 

tills det är dags att börja förskoleklassen.  
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5.2.1 Avdelning Lille Prick 

 

Den första avdelningen heter Lille Prick som är den första avdelningen som du 

kommer in till efter den gemensamma hallen där alla barnen ställer sina skor. 

Avdelningen börjar med en liten tambur för barnen där de har varsin plats för krokar 

och hyllplan där de kan hänga av sig sina kläder. Snett till höger finns det en stor 

toalett för barnen som består av en stor och en liten toalett, ett stort och ett litet 

handfat, två skötbord och en förvarningshylla med extrakläder till varje barn. Går 

man rakt fram i tamburen kommer man till avdelningens kök och målarrum. Här 

finns det ett litet kök med diskho, en liten kyl och frys, matbord i ”normal” höjd och 

en massa hyllor med olika färger, pennor och papper. Överallt på väggarna finns 

barnens teckningar uppsatta. Ifrån rummet kan man fortsätta till avdelningens ”lilla” 

lekrum.  

 

I det lilla lekrummet inbjuds det till att läsa sagor då det finns en bokhylla i barnens 

höjd, soffa och små fåtöljer. I rummet finns det också en stor hylla fylld med olika 

pussel och ett ”normalt” matsalsbord eftersom köket är för litet för att alla ska kunna 

äta tillsammans. Bakom bordet fanns det en hörna med några utklädningskläder och 

dockor. Från detta rum finns det också en stor skjutdörr som leder in till den stora 

lekhallen för barnen där det finns möjlighet till rörelse och bygglekar. Rummet har 

en legohörna, en bilhörna, en stor korg med en massa bollar, och en stor yta som 

barnen kan springa och dansa på. Leksakerna är placerade i förvaringslådor med 

olika färger som barnen själva kan nå. I det rummet finns även flera vita garderober 

som är fyllda med barnens madrasser, kuddar och filtar eftersom barnen sover i detta 

rum efter middagen.  

 

Ifrån den stora lekhallen så finns det också en dörr som leder ut till Lille Pricks 

tambur. Avdelningen är nästan som en cirkel förutom att toaletten ligger lite för sig 

själv. På avdelningen får barnen tillgång till de olika leksakerna som till exempel 

dockor, bilar, djur etc. Leksakerna är utspridda i olika rum.  

   

5.2.2 Avdelning Petter och Lotta 

 

Andra avdelning jag observerade på denna förskola är Petter och Lotta. Barnen på 

Petter och Lotta ställer av sig skorna i samma hall som barnen på Lille prick. För att 

komma in till avdelningen Petter och Lotta så måste man gå igenom Lille Pricks 

tambur. Petter och Lotta har en egen tambur som man möts av direkt, där finns det 

krokar och hyllor åt alla barnen, två toaletter och två handfat, allt i barnens höjd. Det 

finns också en normalstor toalett med handfat. Det finns flera rum på avdelningen 

varav ett stort rum med en stor yta som jag kallar för det största rummet.  

 

Det största rummet är avskärmat med olika bokhyllor och skåp som ger känsla av 

små rum i det stora rummet. I början av rummet finns det en massa målarstafflin 

uppsatta på väggen. Färgerna finns uppe i ett högt skåp som barnen själva inte 

kommer åt. En hylla i mitten av rummet är fylld med kritor, papper, spel och pärlor 

m.m. Intill hyllan finns det ett runt bord i barnens höjd som de kan använda sig av. 

På väggarna finns det flera teckningar som barnen har gjort. Längst ner i rummet 

finns det en stor soffa med en massa tavellister runt omkring, dessa är fyllda med 
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mycket böcker. Ifrån det största rummet finns det även två dörrar som leder in till två 

andra rum som jag väljer att kalla för bygg/vilrum och dockvrå.  

 

Inne i bygg/vilrummet finns det en hylla med många lådor i olika färger som är 

fyllda med lego, bilar och andra bygg-material. Rummet är väldigt öppet vilket också 

ger barnen möjlighet till rörelselekar. I bygg/vilrummet finns även flera vita 

garderober som är fyllda med barnens madrasser, kuddar och filtar som dem 

använder på vilan.  

 

I dockvrån finns det spisar, bord, stolar, utklädningskläder, dockor och mycket 

köksartiklar i plast. Avdelningen Petter och Lotta har ett avskilt stort kök som man 

kommer in till ifrån tamburen.  
      

5.2.3 Avdelning Farbror Blå  

 

Den sista avdelningen är Farbror Blå. För att komma till farbror Blås avdelning 

måste man gå upp för en lång trappa som finns i förskolans gemensamma skohall. 

Det första man ser när man kommer in är hallen är barnens hyllor och två toaletter. 

Från hallen kommer man in i avdelningens största rum som jag väljer att kalla för 

lekrum.  

 

Lekrummet har stora öppna ytor men låga hyllor längs väggarna som är fyllda och 

noga uppdelade med en massa leksaker. Längst ner i hörnan finns allt lego som 

sedan följs av matematikmaterial, spel, pussel och bilar. I lekrummet finns det ett 

slags krypin som jag väljer kalla för dockvrå. Där finns det en soffa, ett dockhus med 

små leksaker som tillhör dockhuset, till exempel människor och djur. Det finns också 

dockor, vagnar och utklädningskläder i rummet. Lekrummets väggar är fyllda av 

olika sorters dokumentation som pedagoger och barn har gjort tillsammans.  

 

Ifrån lek-rummet finns det en stor öppning som leder in till ett annat rum som jag 

väljer att kalla för mat och pysselrum. Här finns det ett litet kök, två stora bord med 

en massa stolar, målarstaffli längst ena väggen och två stora hyllor. Den ena hyllan är 

fylld med penslar, färger, pennor och papper. Den andra hyllan är fylld med pärlor, 

trådar, garn och saxar. Allt material finns i lagom höjd för barnen. Väggarna i mat- 

och pysselrummet är fyllda av barnens teckningar.  
 

5.2.4 Sammanfattning av konventionell förskola  

 

Den största skillnaden mellan avdelningarna på den konventionella förskolan är 

att rummens storlek och yta ökar ju äldre barnen blir. Alltså att på den första 

avdelningen var allt mycket trängre och att den tredje avdelningen var den som 

upplevdes luftigast och inte lika ”kompakt”. På alla avdelningar har barnen 

tillgång till liknande leksaker som till exempel byggklossar, dockor och bilar osv. 

På den första avdelningen lekte pojkar och flickor med varandra.  

 

Ju äldre barnen blev ju tydligare blev könsuppdelningen. Könsuppdelningen 

syntes alltså mest på Farbror Blå där pojkar bara lekte med bilar och lego medan 
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flickorna bara lekte med dockor och tillbringade tiden i dockrummet eller 

pysslade. 

 

 

5.2.5 Sammanfattning av intervjuer, konventionell förskola 

 

Pedagogerna som intervjuades på den konventionella förskolan är utbildade 

förskollärare.  Pedagogerna jobbar på avdelningarna Petter och Lotta och Lille Prick. 

Pedagogen som jobbar på avdelningen Lille Prick har mer arbetserfarenhet än 

pedagogen på Petter och Lotta som är ny utbildad och har bara jobbat på förskolan i 

två år.    

 

5.2.5.1 Pedagog från avdelningen Lille Prick 
    

 

1. När det gäller genusarbetet på förskolan menar pedagogen att de behandlar både 

flickor och pojkar lika och ser till varje enskild individ. 

 

Arbetet med genus är tyvärr något som vi hittills inte har lagt jättestor vikt 

vid, trots att vi anser att det är ett viktigt ämne. Vi är alla överens om att låta 

både flickor och pojkar få leka med de leksaker som de själva vill, och vi som 

personal ska hela tiden behandla flickor och pojkar lika och se till varje 

enskild individ. 

 

2. Pedagogen menar att personalen på förskolan har kommit fram till gemensamma 

mål för vad de anser är viktigt när det gäller förskolans miljö. 

 

På vår förskola har vi lagt upp gemensamma mål kring vad vi anser är viktig 

när det gäller miljön här på förskolan. För oss är det viktigt att barnens 

arbetsmiljö är utformad så att barnen kan finna en rofylld miljö med öppna 

ytor, inspireras till lek, känna sig trygg i miljön och kunna finna ostörda 

platser.  

 

 

3. Pedagogerna är överlag nöjda med möbleringen på förskolan.  

 

Vi är nöjda med att vi har lyckats möblera lokalerna på ett sådant sätt så att 

det känns som att barnen upplever miljön som rofylld. Något som vi däremot 

inte riktigt är nöja med är att vi ännu inte kommit på en bra lösning till en 

lugn och mysig läs/sagoplats till barnen.  

 

4. Pedagogen menar att flickorna och pojkarna överlag leker mycket var för sig. 

 

Det är väldigt varierande, överlag så leker flickorna nästintill hela tiden i 

dockvrån där de leker med dockor och klär ofta ut sig i olika klänningar. Det 

är sällan man ser flickorna leka med något annat. Pojkarna däremot leker 

mycket där det finns bilarna och lego. Men periodvis så är det några pojkar 
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som befinner sig mycket i dockvrån tillsammans med flickorna där de klär ut 

sig till bl.a. Riddare och poliser. 

 

5. Pojkarna är mer flexibla än flickorna, då de ibland  kan tänka sig att leka rollekar 

med utklädningskläderna. 

 

Flickorna leker mest med dockor och utklädningskläderna som finns här på 

förskolan. Pojkarna är lite mer flexibla och leker ibland rollekar med 

utklädningskläderna, men bilarna och legot är det som lockar pojkarna mest. 

 

6. Enligt pedagogen finns där till en viss del könsneutrala leksaker.  

 

De leksaker vi har som är könsneutrala är bland annat spelen, sen försöker vi 

överlag få hela miljön och alla de olika rummen att vara uppbyggda och 

innehålla någon form av leksaker som tilltalar alla barnen.  

 

 

7. Att låta barnen själva få välja vad de vill och inte vill leka med är något som 

pedagogen menar att de tycker är viktigt.  

 

Att barnen själva får välja vad de vill och inte vill leka med är något som vi 

tycker är viktigt. Vi vill inte att något barn ska känna sig tvingad till att leka 

med några speciella leksaker bara att möjligheten att leka med allt finns där. 

Uppstår det konflikter över någon leksak som flera barn vill ha så är vi 

väldigt noga med att barnen ska följa turordning. 

 

 

 

8. Genusfrågor är viktigt i verksamheten berättar pedagogen, eftersom att alla 

barn ska behandlas lika och ha samma rättigheter oavsett kön.  

 

Ur jämställdhetssyn hos barnen tycker jag att det är väldigt viktigt med 

genusfrågor. Jag anser att alla barn ska behandlas lika och ha samma 

rättigheter oavsett vilket kön man har. 

 

 

5.2.5.2 Pedagog från avdelningen Petter och Lotta 

 

1. Pedagogen berättar att barnen behandlas lika och att de få leka med vilka 

leksaker de vill oavsett kön.   

Genusarbetet är något som vi skulle kunna ha lagt betydligt mer tid på än 

vad vi gör idag. Det som vi gör idag för att motverka genusskillnader är 

främst att försöka behandla alla lika. Vi vill också göra barnen medvetna om 

att man får leka med vilka leksaker man vill oavsett om man är pojke eller 

flicka. 
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2. Miljön ska ge barnen utrymme att kunna leka fritt och ostört, samt att material 

ska vara lättillgängligt för barnen i deras höjd.  

Miljön är viktig! För barnen ska det finnas utrymme att leka, få möjlighet att 

kunna sitta själv utan att bli störda och allt ska vara lättillgängligt för barnen 

i deras höjd. 

 

3. Bygg/vilarummet är det rum som de är mest och minst nöja med berättar 

pedagogen.  

På avdelningen är vi både mest och minst nöjda med bygg/vilarummet. Vi är 

nöjda med det eftersom det är stort och luftigt och uppdelat på ett sådant sätt 

att alla barnen faktiskt kan leka i samma rum fast med olika saker. Det som 

är mindre bra med detta rum är att vi använder det som vilarum för barnen. 

Barnen har svårt att koppla av och komma ner i varv, vilket jag tror beror på 

att alla leksaker och lekar som tidigare gjorts i rummet tar över deras 

koncentration på att vara ner. Detta är något som vi vill ändra på. 

 

4. På denna avdelning leker pojkarna och flickorna mycket i samma rum fast med 

olika leksaker.  

Både pojkarna och flickorna håller mest till i bygg/vilarummet, de leker inte 

med en massa leksaker men de vistas i samma rum nästan hela dagen. Detta 

beror säkert på att byggsaker och dockor finns i samma rum.  

 

5. Inne på Petter och Lotta bygger och jagar pojkarna varandra, flickorna leker affär 

och med dockor. 

Pojkarna bygger mest med lego och jagar varandra, flickorna leker mycket 

affär och med dockorna.  

 

6. Kritor, spel, pärlor och böcker är de könsneutrala leksaker som finns på 

avdelningen. 

De leksaker som jag tycker är könsneutrala som finns på avdelningen är 

kritor, spel, pärlor och böcker. Anledningen till att jag väljer dessa sakerna 

är för att det är de saker som både pojkarna och flickorna använder lika 

mycket.  

 

7. Pedagogen berättar att de inte vill att barnen ska känna sig tvingade när det gäller 

val av leksaker.  

Absolut inte, ingen ska känna sig tvingad. Vi vill att barnen själva ska få 

välja vad de vill och inte vill leka med. 
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8. Genusfrågor måste lyftas för att motverka genusskillnader menar pedagogen.  

Det är jätteviktigt att man lyfter upp genusfrågor och arbetar med detta i 

förskolan. För att motverka genusskillnader måste vi lyfta dessa frågor. 

 

 

5.3 Skillnader och likheter mellan avdelningarna  

 

En viss skillnad mellan förskolornas avdelningar kunde ses när det gäller de olika 

avdelningarnas barngrupper. En skillnad mellan förskolorna var åldersindelningen 

där det i regel var ett års skillnad mellan barnen. På den Reggio Emilia- 

inspirerade förskolan var barnen på den första avdelningen från det att de började 

och upp till två års ålder. Den andra avdelningen var barnen mellan två och fyra år 

gamla och på den sista avdelningen gick barnen från fyra års ålder fram tills det 

var dags att börja förskoleklassen. På den konventionella förskolan var barnen på 

den minsta avdelningen ett till tre år gamla, den mellersta tre till fem och på den 

sista avdelningen gick barnen från fem års ålder fram tills de började 

förskoleklassen.  

 

Den främsta skillnaden mellan förskolorna var att man på den Reggio Emilia- 

inspirerade förskolan hade en stor gemensam ateljé. På den andra förskolan hade 

barnen tillgång till att måla, rita, klippa och klistramaterial inne på avdelningarna. 

                    

 

5.3.1 Sidenrosen och Lille Prick 

 

Sidenrosen och Lille Prick är de avdelningar där de allra minsta barnen gick. 

Avdelningen Sidenrosen är från den Reggio Emilia-inspirerade förskolan och 

Lille Prick är från den konventionella förskolan. Avdelningarna på de olika 

förskolorna liknade varandra till en viss del då båda hade leksakerna uppdelade 

och utspridda i olika mindre rum och hörn. Båda avdelningarna hade varsin 

lekhall som till en viss del liknade varandra, den största skillnaden var att 

avdelningen Sidenrosen hade mindre ”färdiga leksaker” i lekhallen samt att de 

hade en läshörna i samma rum som dessa aktiva lekar utfördes i. Båda 

avdelningarna hade också utklädningskläder, dockor och bollar tillgängligt. Inne 

på avdelningen Lille Prick var leksakerna tydligt sorterade i olika lådor vilket jag 

inte kunde se inne på Sidenrosen då det verkade som att allt bara trycktes in i 

olika hyllor vid de olika rummen. Inne i båda avdelningarnas kök/matrum fanns 

det möjligheter för barnen att rita, utbudet av material var betydligt mindre på 

avdelningen Sidenrosen då de har tillgång till sin stora ateljé.  

 

Könsuppdelningen på de båda avdelningarna var inte jättestor, pojkarna och 

flickorna på de olika förskolorna lekte mycket tillsammans och med samma 

leksaker. Konkurrensen på leksakerna var stor då barnen gärna ville leka med de 

leksaker som redan var upptagna, vare sig det var en bil eller docka.      
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5.3.2 Liljan och Petter och Lotta 

 

Liljan är mellanavdelningen på den Reggio Emilia-inspirerade förskolan och Petter 

och Lotta är mellanavdelningen på den konventionella förskolan. Skillnaderna 

mellan de olika avdelningarna är främst att barnen inne på avdelningen Petter och 

Lotta har betydligt mer tillgång till att måla, rita och annat pyssel material än vad 

barnen har inne på Liljan då de istället vid bestämda tider har tillgång till den stora 

ateljén. På avdelningen Petter och Lotta finns det också betydligt färre rum än på 

avdelningen Liljan. Däremot har barnen på de båda förskolorna tillgång till bilar, 

lego och annat byggmaterial. De har också varsin hemvrå där det finns dockor, 

utklädningskläder och en massa olika köksredskap.  

 

Avdelningarna ger barnen mer eller mindre tillgångar till rörelse och aktiva lekar. 

Liljan har sin stora lekhall med ruschkana m.m. medan barnen inne på Petter och 

Lotta får utföra dessa lekar inne i bygg/vilrummet när det inte är någon som bygger 

eller vilar där. På båda avdelningarna har barnen möjlighet till att läsa böcker. 

Skillnaden är bara att barnen inne på Liljan har enligt min mening en mer rofylld 

miljö till detta, då böckerna finns inne i barnens vilrum och böckerna inne på Petter 

och Lotta finns inne på avdelningens större rum där det pågår en massa andra 

aktivitet samtidigt.  

 

Uppdelningen av leksaker var ganska lika då båda avdelningarna hade en del 

speciellt uttänkta rum till olika aktiviteter. Skillnaden var främst att avdelningen 

Petter och Lotta var betydligt mindre vilket gjorde att det blev fler uppdelningar av 

små rum i det större rummet. På båda mellanavdelningarna märktes det mer att 

barnen lekte mer med dem som har samma kön. Leksakernas uppdelning blev också 

allt tydligare då de flesta pojkarna lekte mest med bilar och byggmaterial och 

flickorna lekte mest i dockvrån med dockor och klädde ut sig.              

 

5.3.3 Prästkragen och Farbror Blå 

 

Avdelningarna Prästkragen och Farbror Blå är de avdelningar där de äldsta barnen på 

båda förskolorna går. Inne på avdelningen Farbror Blå fanns det betydligt färre rum 

än vad det finns inne på Prästkragen där varje rum bestod av specifika leksaker. Inne 

på Farbror Blå hade barnen tillgång till två större rum där varje rum var uppdelat i 

olika ”lekstationer” med välsorterade leksaker i olika lådor. På Farbror Blå fanns det 

betydligt mycket mer målar, pyssel- och ritmaterial än inne på Prästkragen.  

 

En likhet mellan avdelningarna är att det fanns en hemvrå inne på varje avdelning 

där barnen också hade tillgång till att läsa böcker. Båda avdelningarna har också 

traditionella leksaker så som bilar och lego.  

 

Den största skillnaden mellan avdelningarna är att avdelningen Prästkragen har ett 

rum med en scen, mikrofoner, en cd-spelare, overhead, mörkläggningsgardiner, och 

ljusbord, samt att det fanns ett byggrum med mycket bygg och skapandematerial 

ifrån naturen. Inne på båda de äldsta avdelningar kunde jag tydligaste se 

könsuppdelningar mellan barnen, både när det gällde rum och plats och vilka 

leksaker som respektive kön lekte mest med. Flickorna lekte mest med varandra inne 

i dockvrån där de ofta klädde ut sig och lekte olika sorters rollekar. Pojkarna lekte 
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med varandra och höll mest till i de olika byggrummen. Om pojkarna och flickorna 

lekte med varandra inne på Farbror Blå så var det vanligast att pojkarna kom in till 

dockvrån och lekte roll lekar tillsammans med flickorna. Inne på Prästkragen så var 

det inne i den stora lekhallen som pojkarna och flickorna ibland lekte tillsammans. 

 

 

5.4 Skillnader och likheter mellan förskolorna  

 

Utifrån observationerna kan jag se att det finns fler likheter än skillnader mellan 

förskolorna. På den Reggio Emilia-inspirerade förskolan förekommer mycket 

leksaker som enligt Reggio Emilia anses öka barnens kreativa stimulans och 

utforskande. Det är något jag fick fram utifrån observationerna. Genom att det inte 

bara finns vanliga traditionella leksaker på förskolan så kan det öka barnens 

kreativitet. Dessa rum och leksaker är bland annat bygg- och skapandematerial från 

naturen, ljusbord och ljusrum som finns på de olika avdelningarna. Det är också detta 

material som kan stimulera barnens fantasi.  

 

Att ha en utforskande miljö innebär att miljön ska innehålla material som barnen kan 

utforska vilket fanns på den Reggio Emilia-inspirerade förskolan. Förskolan har 

också en egen ateljé där det arbetar en ateljérista. I ateljén kan barnen utmana sin 

kreativitet med sitt skapande. Genusarbete på den Reggio Emilia-inspirerade 

förskolan är inte något som personalen medvetet arbetar med just nu. Däremot har 

ämnet lyfts på avdelningsmöten då de diskuterat vad de själva kan göra för att vara 

så genusneutrala som möjligt. Den konventionella förskolan bestod mestadels av de 

färdiga traditionella leksakerna. Kreativitet fanns det möjligheter till på alla 

avdelningar då varje avdelning hade något slags målarrum/plats, med färger, penslar, 

pärlor och annat spännande.  

 

Genusarbetet på den konventionella förskolan bestod i att låta barnen leka med vilka 

leksaker de vill oavsett kön. På båda förskolorna fanns det där emot nästan likadana 

traditionella leksaker som exempelvis dockor, bilar och lego. Däremot är material 

lite mer begränsat på den konventionella förskolan då inte allt material finns 

tillgängligt i barnens höjd, det är bl.a. saker som spel och annat små-plock. Båda 

förskolornas uppbyggnad av rummen är lika, förutom att det finns lite fler rum per 

avdelning på den Reggio Emilia-inspirerade förskolan.  

     

 

5.5 Skillnader och likheter i vad pojkar och flickor leker med 
på förskolorna 

 

På båda förskolorna fick jag fram att ju äldre barnen blev ju mer könsuppdelningar 

av rum och leksaker blev det. Antalet rum på varje avdelning ökade på den Reggio 

Emilia-inspirerade förskolan och avdelningens area ökade ju äldre barnen blev på 

den konventionella förskolan. Att det är mindre antal rum och area på småbarns 

avdelning kan vara en anledning till att de olika könen leker mer tillsammans. Det 

var pojkarna som mestadels vistades i de större rummen som lekhallen, medan 

flickorna på båda förskolorna mestadels befann sig inne i hemvrån som oftast var 

mindre och lugnare. På båda förskolorna leker pojkarna över lag med bilar och 
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byggmaterial så som lego och flickorna med utklädningskläder och dockor. De 

könsneutrala leksakerna som fanns på förskolorna var det mestadels pojkarna som 

lekte med, detta var leksaker som boll och spel.  
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6 DISKUSSION 
 

Denna studie om hur miljön är uppbyggd på två olika förskolor och vilka leksaker 

som pojkar och flickor mestadels leker med har nått fram till mer information som 

jag är nöjd med. Skillnaden mellan de två förskolor som observerades är främst att 

den ena förskolan är Reggio Emilia-inspirerad och den andra är inte Reggio Emilia-

inspirerad utan en mer konventionell förskola. För att få fram information till studien 

utfördes intervjuer och observationer på de olika förskolorna. Tankar som jag hade 

innan jag började med studien var att det skulle förekomma fler skillnader än likheter 

vilket resultatet inte visade.  

  

6.1 Skillnader och likheter mellan Reggio Emilia och 
konventionell förskola 

 

Desto äldre barnen blir ju större ytor och rum hade de, leksakerna blir allt mer 

könsstereotypa och rummen fylldes med allt fler leksaker som speglar till en viss 

lekform så som dockvrån och byggrummet. Detta är något min studie visar i 

resultatet. Av egna erfarenheter kan jag se att möbleringen på förskolorna oftast är 

uppbyggda med en dockvrå, byggrum, matrum och ett kuddrum.  På så sätt tror jag 

barnen förstår vilket rum som passar deras kön och att rummen tydligare signalerar 

till ett sorts kön. 

Detta är något som också visades under båda observationerna som gjordes på de två 

olika förskolorna. Den främsta skillnaden mellan förskolorna var att barnen på den 

Reggio Emilia-inspirerade förskolan hade lite mer bygg och skapandematerial ifrån 

naturen så som pinnar, stenar osv, medan barnen på den konventionella förskolan 

hade mer tillgång till färdigt skapande material så som pärlor och annat som beställs 

via katalog. De främsta likheterna mellan förskolorna är att båda förskolorna i stort 

sett har samma tillgångar till de så kallade traditionella leksakerna så som lego, 

dockor osv.  

 

Att könsuppdelning mellan barnen blev allt tydligare ju äldre de blev är också något 

som visades på båda förskolorna. Ju äldre barnen blir ju vanligare var det också att 

barnen använder sanktioner mot varandra när de anser att någon går över gränsen för 

vad som betraktas ”rätt” att leka med utifrån sitt kön (Nelson, Svensson 2005). Jag 

från början trott att skillnaden skulle vara betydligt större mellan förskolorna då 

Reggio Emilia se miljön som den tredje pedagogen, samt barnen som kompetenta. 

Johnsson, Pramling Samuelsson (2003) menar att varje barn har rätten att få sin röst 

hörd och rätten att bli lyssnad på. Att låta barnen få vara delaktiga i exempelvis 

miljöns uppbyggnad på förskolan är ett sätt för barnen att få känna sig kompetenta. 

Johnsson, Pramling Samuelsson (2003) menar också att hur miljön är uppbyggd på 

en förskola signalerar hur pass kompetenta barnen har möjlighet att vara och 

utvecklas.  

 

Att se miljön som den tredje pedagogen handlar om att miljön ska vara uppbyggd 

och anpassad efter barnens behov, stimulera barnen, inspirera barnen samt att den 

ska uppmuntra barnen till att träna sin kunskap. Exempel på detta är att klara det 
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mesta själva och på så sätt kan det också leda till att barnen känner sig ännu mer 

kompetenta (Wallin 2004).   
 

6.2 Pojkar och flickor kring deras lek och leksaker  

 

Tankar kring könsfördelningen och om den skulle kunnat minska på förskolorna om 

det inte fanns så många könsstereotypa och specifika leksaker i de minde rummen på 

förskolorna är något som jag funderat mycket kring. Jag tror det spelar roll och 

påverkar barnen eftersom varje mindre rums leksaker signalerar och förknippas med 

en typ av lek. Som exempelvis dockvrå eller byggrummet där dockvrån signalerar till 

familj/rollekar och byggrummet mer till att bygga och skapa. Sandberg (2008) 

skriver att det är viktigt att rummen på förskolan har många möjligheter både till 

egna och gemensamma lekar för barnen. Rummen och det som barnen vill göra ska 

kunna påverkas och förändras. Därför anser jag att miljön på förskolorna borde vara 

mer uppbyggd på ett sätt så att det blir flera små rum i samma rum just för att 

barnens lekar ska lättare kunna integrera med varandra. Alltså om byggmaterial 

kommer närmre hemvrån så blir det lättare för barnen att leka tillsammans fastän de 

kanske leker två helt olika lekar. Ser man på småbarns-avdelningarna som 

observerades i studien så lekte barnen betydligt mer med varandra, fastän den ena 

lekte med en bil och den andra med en docka. Det kan vara så att det spelar roll ifall 

flera olika typer av leksaker finns i samma rum. Med min studie fick jag fram att 

flickor hellre leker med vagnar, utklädningskläder och dockor medan pojkar helst 

leker med byggmaterial så som lego.  Det är också något som Wedin (2001) fann 

efter att ha gjort observationer på en förskola. Vidare berättar Wedin (2001) att 

leksakernas placering förstärkte observationens mönster. Bygglekarna placerades i 

det större rummet och dockleksakerna i det minsta. Även det stämmer överens med 

observationen som jag gjorde då det visade sig vara så på nästan alla avdelningarna.  

 

Davies (2008) skriver om olika nyckelfaktorer som kan användas för att positionera 

sig själv är bland annat kläder och frisyrer. Mycket av dessa nyckelfaktorer får 

barnen hemifrån då pojkar och flickor redan från födseln kläs i olika kläder för att 

positionera sitt kön. Detta är något som sedan fortsätter följa barnen med olika 

kommentarer om att man är en söt flicka eller en tuff pojke, också gåvor och leksaker 

som de flesta barnen får är könsstereotypa. När barnen sedan börjar i förskolan så 

fortsätter detta och barnen väljer kläder för att kunna visa sitt kön (Davies 2008).  

 

Detta är något jag håller med om, jag tror att det mesta av barnens påverkan kommer 

från hemmen och barnens sociala värld som han eller hon befinner sig i redan från 

födseln. Sparrman (2006) menar att barn inte ges möjlighet att själv få välja leksaker 

eller färg på kläderna eftersom föräldrarna redan från början gör dessa val utefter 

barnens kön. Valen som föräldrarna gör tror jag påverkas av all reklam över 

leksakernas värld och hur tydliga kontrasterna är i leksaksaffärerna. Går man idag in 

i en leksaksaffär ser man tydligt skillnad på de två olika avdelningarna som finns. De 

förutbestämda leksakerna som är tänkt att flickor ska köpa skimrar i olika rosa 

nyanser och pojkarnas i kamouflagetoner skriver Sparrman (2006). Wedin (2001) 

påpekar att de könsmönster som finns inne på förskolan inte uppträder ute i skogen 

där det finns pinnar och kottar istället för färdiga leksaker. Vilket jag tror kan vara 

anledningen barnen förr i tiden lekte mera tillsammans. Vistas Pojkar och flickor 

tillsammans i skogen så ges det nya möjligheter för barnen att leka tillsammans. 
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Intervjuerna visade att flickor och pojkar väljer de leksaker som anses tala för deras 

kön. Troligtvis för att de könsstereotypa leksakerna är de leksaker som barnen är 

uppväxta med att han eller hon ”ska” leka med. Resultatet av intervjuerna visade att 

pedagogerna på båda förskolorna ansåg det som viktigt att barnen skulle får 

möjlighet att leka med allt som finns på förskolan, men att det inte var lika viktigt att 

de faktiskt lekte med allt. Det är något som jag håller med pedagogerna om. Men jag 

tycker däremot att det borde finnas mer engagemang till att få barnen till att faktiskt 

leka med allt.  
 

 

6.3 Vygotskij och Piaget  

 

Vygotskij menar på att leksaker blir närvarande först när leksaken ingår i en imaginär 

leksituation samt hämtar sin betydelse i från den. Utifrån studiens observationer visades 

det sig att det mest var pojkarna som ingick i de imaginära leksituationerna på 

förskolorna, då pojkarna ibland vistades inne i dockvrån tillsammans med flickorna där 

de inte alltid lekte med leksakerna som det är tänkt. En sådan leksak var docksängen 

som pojkarna på den ena förskolan använde som en slags riddarborg till legogubbarna 

och lekte att de bodde där. Flickorna däremot använde docksängen som en säng till 

dockorna. Hangaard Rasmussen (2001) skriver att Piaget menar att leksaken i pojkarnas 

fall blir till något annat föremål för att de tycker att det är roligt att vända upp och ner på 

formen. Piaget menar att det blir som en slags dynamisk övergång från en form till en 

annan. Alltså att docksängen redan har en given form i flickornas ögon vilket gör att de 

inte väljer att ingå i en imaginär leksituation med docksängen (Hangaard Rasmussen, 

2001). Att pojkarna i detta fall inte använde docksängen till sin tänkta funktion är något 

som jag anser är positivt vilket tyder på att könsstereotypa leksaker inte alltid behöver 

vara bundna till det kön som leksaken signalerar till. 

 

6.4 Förskolornas miljö   

 

Studien visar att alla avdelningar på de båda förskolorna har ett så kallat stort lekrum 

som var uppbyggt på lite olika sätt. På den Reggio Emilia-inspirerade förskolan var 

lekrummen överlag uppbyggda med hemvrå, bygghörnor, ljusbord och rutschkana. Den 

konventionella förskolans avdelningar var däremot uppbyggda med större ytor för 

rörelselekar, bygg och spelhörnor. Här visar observationerna tydligt att barnen på den 

konventionella förskolan har betydligt mer tillgång till rörelse och aktiva lekar på 

förskolan. Wallin (2004) skriver att man inom Reggio Emilia ser det stora rummen som 

en slags stor mötesplats där barnen ska kunna möta olika aktivitetspunkter som ska fånga 

barnens intresse. Där barnen också med hjälp av bland annat speglarna upprepas i det 

oändliga vilket ge dem möjlighet till ett mångfaldigt möte med sig själva. Den Reggio 

Emilia-inspirerade förskolan har en stor ateljé vilket inte den konventionella förskolan 

har. Ateljén är en viktig del av miljön som helst ska ligga i förskolans centrum. Det är 

också här barnen ska kunna möta varandra och det är en förutsättning för det 

kontinuerliga dokumentationsarbetet i form av texter, foton och barnens alster (Björklid, 

2005).  

 

Intervjuerna visade tydligt att pedagogerna på den Reggio Emilia-inspirerade förskolan 

såg miljön som en viktig. I Reggio Emilias miljöer är arkitekturen en viktig del av själva 

pedagogiken. Reggio Emilia – filosofins miljö ska finnas där som en pedagogisk 
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betydelse vid sidan av barnen och lärandet (Björklid 2005). Pedagogen på den 

konventionella förskolan påpekar att miljön är viktig på så sätt att miljön ska vara 

utformad på ett sätt så att barnen kan finna lugn och ro, ha öppna ytor, barnen ska känna 

trygghet och inspireras till lek av miljön.   

 

 

6.5 Reflektion  

 

Jag tycker att man ska uppmuntra och stödja barn till att leka med leksaker som han eller 

hon faktiskt inte brukar leka med. Studien visar att pojkar och flickor leker mestadels 

med leksaker som de förväntas att leka med. Enligt pedagogerna på de två olika 

förskolorna får barnen själva välja vilka leksaker som de vill leka med, vilket jag anser 

som väldigt positivt. Denna stora skillnad mellan vad pojkar och flickor leker med tror 

inte jag ligger hos förskolorna eller pedagogerna eftersom ingen förskola är den andra 

lik, miljön, mängden leksaker och barngrupperna ser olika ut. Alla barnen kommer dit 

med olika erfarenheter och bakgrunder som har påverkat barnen redan från födseln, trots 

detta så leker de flesta barnen med liknande leksaker.  

 

Enligt min mening gick observationerna bra då jag anser att jag fick det material som 

jag behövde till min undersökning. Själva intervjuerna gick bra men jag hade 

hoppats på lite mer utförligare svar som kunde ge mig mer till mitt arbete. Överlag är 

jag ändå nöjd med mitt arbete och det resultat som jag kommit fram till.  
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Bilaga 1 

 

Observation  

 
1. Vart är leksakerna placerade på olika avdelningarna?  

2. Vilka sorters leksaker leker pojkarna och flickorna med? 

3. Vilka olika leksaker är tillgängliga för barnen?  

4. Är rummen uppdelade på något sätt? I sådana fall hur? 

5. Finns det någon tillgång till könsneutrala leksaker? 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor  

 
1. Hur viktig är miljön på er avdelning rent allmänt?  

2. Hur arbetar ni med genus på förskolan?  

3. Vad är ni nöjda och mindre nöjda med när det gäller möbleringen på 

avdelningen sett ur ett genusperspektiv?  

4. Vilka leksaker leker pojkar respektive flickor med?  

5. I vilka rum brukar pojkar respektive flickor leka? 

6. Är det viktigt att barn leker med samma leksaker? Motivera varför/varför 

inte!  

7. Har ni några leksaker som är könsneutrala på avdelningen? Motivera 

varför/varför inte! 

8. Hur viktiga är genusfrågorna inom förskolepedagogiken för dig? 

 


