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Inledning 
 
Det räcker med ett kort besök på en förskola eller hos en förskoleklass för att kunna 

konstatera att det finns en hel del leksaker att tillgå. Denna uppfattning har vi bildat oss i 

samband med såväl yrkesliv som lärarutbildningens verksamhetsförlagda del. Eftersom vi vill 

arbeta med barn i förskola respektive förskoleklass uppfattar vi att leksaker är något som 

ständigt kommer att vara aktuellt. Vi anser att den här uppsatsen är angelägen för alla som på 

ett eller annat sätt tillbringar tid i nära kontakt med barn och påverkar deras vardag; 

förskolepersonal, lärarstuderande, småbarnsföräldrar etc. 

 

Att barn ofta har leksaker omkring sig antar vi är en allmän uppfattning. I det här arbetet vill 

vi gå ett steg längre och ge en bild av vad pedagogerna egentligen vill uppnå med alla dessa 

leksaker.  

 

Begreppet ”fri lek” är vanligt förekommande i såväl förskolan som i förskoleklasserna. I de 

fall ett planeringsschema finns att tillgå dyker begreppet ofta upp även där. I den fria leken är 

ofta leksakerna en betydelsefull ingrediens. Således bör pedagogerna ha något syfte med ovan 

nämnda leksaker och deras plats.  
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Syfte 
 

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka förhållningssätt 

pedagoger i förskola och förskoleklass uttrycker kring verksamheternas leksaker. Vi vill se 

huruvida pedagogerna visar sig inspirerade av pedagogisk teoribildning inför valet av de 

leksaker som de tillhandahåller barnen.  

 

Frågeställningar 

  
• Vilken funktion anser pedagogerna att leksakerna i deras verksamhet fyller? 

• Vad ligger till grund för verksamheternas leksaksinköp? 

• Hur förhåller sig pedagogerna till barnens privata leksaker? 
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Bakgrund, tidigare forskning och perspektiv 
 

Vi inleder det här kapitlet med att ge en kortare historisk skildring av roll i samhället. Därefter 

diskuterar vi vad begreppet leksak innebär enligt litteraturen. Vi klargör även vilken definition 

vi själva arbetar utifrån i det här fallet. Därpå följer ett stycke där vi redogör för hur leksaker 

beskrivs  i skolan och förskolans styrdokument. Återstoden av kapitlet ägnas åt hur leksaker 

tas upp inom forskning och övrig litteratur. 

 

Leksakens historia 
 

Innan Kristi födelse 

Leksaker som begrepp figurerar relativt sällan genom historien. En uppfattning är att barn 

länge lekte mer med varandra och mindre med leksaker, vilket skulle kunna ses som en 

förklaring till att begreppet länge var frikopplat från barn och så sällan figurerande. De äldsta 

fynd som påträffats och som kan liknas vid leksaker är från år 7500-3500 f. Kr.  Det rör sig 

om bland annat bollar, miniatyrvapen och jordbruksredskap, köksredskap och små 

människofigurer tillverkade av lera och sten. Fyndplatser är bland annat Peru och Indien. 

Dessa leksaker användes oftast av vuxna i samband med undervisningssituationer; ”… in 

general their usage of objects were social, a part of teaching by adults…” (Sutton-Smith, 

1986, s. 26). En annan funktion för ovan nämnda ”leksaker” var i samband med riter, där de 

fått symbolisera de verkliga bruksföremålen (Sutton-Smith, 1986; Almqvist, 1993). Givetvis 

är det omöjligt att helt säkert fastslå hur dessa objekt brukats men enligt Simonsson (2004) 

anser forskarna att det går att dra slutsatser om hur tidiga sociala relationer såg genom att 

studera olika arkeologiska fynd. ”Detta bygger alltså på idén om att sociala relationer kan vara 

förkroppsligade i objekten” (s. 52). 

 

En viss modernisering av leksakerna kan utläsas av de fynd som gjorts i Egypten och som 

beräknas vara från år 2000-1000 f. Kr. Här har man hittat några så kallade halvautomater – 

krokodiler och tigrar vars käkar går att öppna och stänga med ett snöre. Ett annat exempel är 

en figur som knådar bröd och som fungerar på liknande sätt. Från den här tiden har man också 

funnit mer avancerade dockor med ledade armar och ben, därtill en del dockmöbler i metall. 

Även dessa leksaker fyllde i första hand en pedagogisk funktion, att lära ut vuxenlivets 

uppgifter till barnen (Berefelt, 1998). 
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Medeltiden 

Om medeltidens leksaker vet man väldigt lite. Sjukdom och krig var bidragande till att många 

levde oerhört knapert. Synen på barn skilde sig därtill markant från dagens. Begreppet barn 

var i det närmsta synonymt med en väldigt liten vuxen. Exempel på de få leksaksfynden från 

den här eran är, precis som tidigare, dockor och bollar. Man har även funnit riddarfigurer 

tillverkade i lera och en liten tennsoldat daterad 1200-talet (Berefelt, 1998). 

 

På 1400-talet tog leksakstillverkningen dock fart på allvar). Leksaksstaden nummer ett kom 

att bli Nürnberg i Tyskland. Så småningom gick leksakerna härifrån på export till stora delar 

av världen. Leksaksproduktionen, som tveklöst var kommersiell, rörde i stor mån dockor, men 

också mycket leksaker tillverkade av tenn eller plåt (NE, 1993). Ett par hundra år senare var 

leksaksindustrin, framför allt den sydtyska, den huvudsakliga sysselsättningen för en stor del 

av den tyska befolkningen (Berefelt, 1998). 

 

I slutet av 1600-talet införde den engelske filosofen och läraren John Locke ett slags klossar i 

sin undervisning. Tanken var att klossarna skulle underlätta inlärningen av alfabetet. En 

annan, baktanke med dessa klossar var att de skulle ”…förmå medelklassens barn att stanna 

hemma istället för att springa ute på gatorna där råhet och våld härskade” (Almqvist, 1991, s. 

28). Locke ansåg inte att barn skulle lära av varandra utan antingen leka ensamma eller under 

övervakning av en lärare. Han hade en stark tro på uppfostran och lyfte fram självkontroll och 

anpassning som ideal, värda att sträva emot (Almqvist, 1991; Simmons-Christenson, 1997). 

 
1700-talet och den moderna pedagogikens födelse 

Jaques Rousseau (1712-1778) betraktas av vissa som upphovsmannen till den moderna 

pedagogiken. Han hämtade inspiration från Locke men betonade, till skillnad från denne, 

frihetens positiva sidor. ”Barn måste i frihet få utveckla sin kunskap, sin förmåga och sin 

moral” (Simmons-Christenson, 1997, s. 51). Rousseau såg varje barn som en unik varelse och 

framhöll det positiva i barnets utforskarlust. Då pedagogik tidigare hade varit synonymt med 

memorering och upprepning var Rousseaus idéer att betrakta som banbrytande. I kölvattnet av 

Rousseaus tankar kom en mängd ”pedagogiska leksaker”, exempelvis kortspel avsedda att 

lära ut geografi, historia och stavning. Leksaker som kombinerade nytta med nöje, som det 

hette i marknadsföringskampanjerna (Almqvist, 1991; Simmons-Christenson, 1997). 
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I början av 1760-talet tillverkade John Spilsbury världens första pussel i ett tryckeri i London. 

Uppfinningen kallades ”dissected maps” – ungefär ”skurna kartor”, eller kartpussel. Syftet 

med pusslet var att undervisa barn i geografi. Idén med pusseltillverkning anammades snabbt 

från andra håll och tids nog fanns det en uppsjö av pussel att tillgå, pussel som utöver geografi 

även skulle undervisa inom historia och ”moral” (Almqvist, 1993). 

 

I början av 1800-talet började den pedagogiska innebörden med leksaker att försvagas. En 

anledning kan vara den positiva respons som vissa leksakstillverkare fick då de började väga 

in mer lekfulla aspekter i leksakstillverkandet. Tidigare hade leksakerna tillhört de vuxna, och 

endast lånats ut till barnen när de behövdes i undervisningssyfte. Det blev dock gällande att 

leksakerna skulle vara barnens egna, och brukas av barnen helt efter deras eget behag 

(Almqvist, 1991; 1993). 

 

Friedrich Fröbel som levde i Tyskland under första halvan av 1800-talet var den som 

grundade Kindergarten, föregångarna till våra svenska förskolor. Han utvecklade en sorts 

lekmaterial som han kallade för ”gåvor” eller ”lekgåvor”. De geometriska grundformerna 

ligger till grund för dessa gåvor. Barnen får börja med att bekanta sig med de enklaste – 

bollarna. Därefter fortsätter de med kuber, cylindrar etc. Meningen är att barnets intresse för 

form och ljud ska utvecklas (Simmons-Christenson, 1997). 

 
Runt sekelskiftet 1800-1900 utvecklade Maria Montessori sitt egna material och en hel del 

inspiration hämtade hon från Fröbel. Materialet skulle bland annat göra barnet bekant med 

former, färger och ytstrukturer. Exempel på Montessori-material är träbitar i olika längd och 

bredd. Materialet är självrättande, vilket innebär att barnet själv upptäcker eventuella fel utan 

att läraren behöver påpeka detta. Dock fick inte barnet leka med materialet på egen hand 

(Almqvist, 1991; Gedin & Sjöblom, 1995; Simmons-Christenson, 1997).  

 

1900-talet – ”Plaståldern” 

Andra världskriget sägs utgöra skiljelinjen mellan ”gamla” leksaker och dagens dito. Här kom 

materialet plast in i bilden med allt vad det innebar. Flera nya leksaker, däribland Lego och 

Barbie-dockor, gjordes möjliga genom plasten. Tillverkningen blev avsevärt mycket billigare. 

Leksakers globalisering är en konsekvens av detta (Berefelt, 1998). 
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Leksakerna i dagens samhälle 

Under 1900-talet har allt kommit att kretsa kring marknadsföring och lönsamhet. I vissa fall 

har leksakernas pedagogiska värde helt fått stryka på foten. För många tillverkare är det 

primära tankesättet, när de utvecklar nya leksaker, hur de kan marknadsföra dem. Hur de skall 

användas kommer i andra hand. Så länge de marknadsförs på ett bra sätt så är det lätt att sälja 

dem (Varney, 2003). I andra fall är det pedagogiska användningsområdet själva 

försäljningsargumentet, det finns idag en mängd företag som marknadsför sina leksaker som 

pedagogiska verktyg. Huruvida dessa leksaker verkligen är mer pedagogiska än andra råder 

det delade meningar om (Almqvist 1991). 

 

För att nå ut till fler konsumenter eller av andra skäl, utvecklar leksakstillverkarna även mer 

och mer så kallade ”politiskt korrekta leksaker”. Numer finns det figurer som föreställer 

rörelsehindrade, med t.ex. rullstol. Detta är dock ett svårt ämne då det kan vara positivt i en 

kultur men något väldigt negativt i en annan som kanske anser att det förstör för den 

handikappade som leker med figurerna som behöver leka med ”fina” friska figurer för att inte 

känna sig utanför etc. Ett annat exempel på kulturella skillnader är klossar med bokstäver på. I 

vissa kulturer använder de stora bokstäver och i vissa små, beroende på vad de anser är det 

bästa för att barnen skall lära sig alfabetet (Alfano, 2003). 

 

I dagens samhälle köps de absolut flesta av barns leksaker i butik, eller via katalog. Tidigare 

tillverkades en hel del av familjen. En konsekvens av detta blir att den ekonomiska statusen i 

många fall styr mängden och kvalitén på leksaker. Saker som inte alla kan få tag i blir lätt mer 

spännande och kan skänka ett visst mått av status till ägaren (Engdahl, 2005). Andra 

konsekvenser som den västerländska humanismen medför rör det ökade antalet 

enbarnsfamiljer. I flerbarnsfamiljer uppstår en kamp om leksaker syskon emellan som innebär 

en sorts social träning och konflikthantering för de små. I enbarnsfamiljer uteblir denna kamp 

helt (Retter, 2003). 

 

Leksak som begrepp 
Vad står leksaker för i dagens samhälle? Nelson & Svensson (2005) skriver att de flesta 

människor inte har en helt definierad syn på vad en leksak är. Olika uppfattningar orsakar 

missförstånd och missförstånd vill vi undvika. Av den anledningen vill vi försöka definiera 

begreppet mer ingående. 
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I litteraturen finner vi olika förklaringar av ordet. Svenska akademiens ordbok - SAOB (1939) 

beskriver en leksak som ett vanligen mindre ”… föremål avsett att användas (av barn) att leka 

med”. Nationalencyklopedin – NE (1993) talar om en leksak som ett ”Föremål som barn 

använder vid lek” men tillägger också att leksaker även ”… kan ses som en avspegling av vår 

värld i litet format och används även pedagogiskt.”   

 

En väsentlig skillnad mellan de bägge definitionerna är att den avsevärt mycket äldre SAOB 

ser leksaken som ett föremål som är avsett att användas vid lek medan NE talar om ett 

föremål som används vid lek. Den förstnämnda beskrivningen är förmodligen också den som 

har djupast förankring hos allmänheten. Barns tolkning av vad en leksak är kan dock skilja sig 

en smula. Hangaard-Rasmussen diskuterar dilemmat med SAOB:s definition.  

 
En pojke har exempelvis hittat en pinne och börjar att fäkta med den. Den har blivit ett svärd. Pojken låtsas 

eller fantiserar att pinnen är ett svärd. Det viktigaste kriteriet för dessa lekar – åtminstone för den vuxna 

psykologiska iakttagaren – är fantasi, de mentala föreställningarna, bilderna som förvandlar ett föremål till 

något som det i ”verkligheten” inte är. (1993, s. 75) 

 

En modern uppfattning av vad en leksak är säger således att lite vad som helst kan bli en 

leksak i händerna på ett kreativt barn.  

 

I det här arbetet väljer vi dock att huvudsakligen hålla oss till SAOB:s beskrivning. Detta 

motiverar vi med att vi undersöker pedagogernas intentioner med leksakerna, inte vad barnen 

verkligen leker med, även om också detta är något som kommer att nämnas.  

 

Styrdokument 
Begreppet leksaker går inte att hitta i varken Lpfö 98 eller Lpo 94 (Lärarförbundet, 2002), 

däremot finns flera formuleringar som är relativt öppna och ger pedagogen fria tyglar inom ett 

visst område. Exempelvis ska lärarna ”… sträva efter att i undervisningen balansera och 

integrera kunskaper i sina olika former” (s.14). Något som skulle kunna tolkas som att även 

leksaker bör ha en plats i verksamheten. På ett annat ställe står det att  

 
”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns 

utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan.” (s. 27) 
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Även här kan det tolkas som att leksaker bör nyttjas med viss medvetenhet från pedagogernas 

sida. 

 

I Lpfö 98:s föregångare Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) nämns 

inte heller begreppet leksaker rakt av. Däremot figurerar begreppet materiel i samband med 

leken, vilket i vissa fall kan tolkas som just leksaker. I fritidshemmens motsvarighet 

Pedagogiskt program för fritidshem (Socialstyrelsen, 1988) används begreppet lekmateriel. 

Här framgår det dessutom tydligt hur personalen bör förhålla sig till barnens lek och leksaker. 

 
Att ge barnen inspiration, god tid, utrymme och material för sina lekar är en av förskolans viktigaste 

uppgifter. Personalen ska inte styra barnens spontant uppkomna lekar men uppmärksamt följa dem och se 

vad som kan bidra till att leken vidareutvecklas/…/ Även om de vuxna inte direkt deltar i barnens lekar 

måste de på ett engagerat sätt alltid följa de lekar som pågår, ge ansvar, medla i konflikter eller tillföra 

material. (Socialstyrelsen, 1987, s. 42) 

 

Leksaker i litteraturen 
Här undersöker vi vad forskningslitteratur samt övrig litteratur tar upp om leksaker. Vi börjar 

med en sammanställning om teorier rörande huruvida leksaker egentligen har en pedagogisk 

funktion. Därefter kommer vi in på de färdigheter och sidor som leksakerna skulle kunna 

bidra till att utveckla hos barnet. Fortsättningsvis tar vi upp rådande förhållningssätt om hur 

pedagogerna bör förhålla sig till verksamhetens leksaksutbud. Efter pedagogens 

förhållningssätt kommer ett stycke som beskriver barnets förmåga att tillskriva olika föremål 

nya egenskaper utifrån den egna fantasin. Det sista stycket handlar om genusperspektivet och 

hur detta kommer till uttryck i barns lek och leksaker. 

 

Pedagogiska leksaker? 

Almqvist (1991) anser att en leksaks förträfflighet ligger i dess förmåga att stimulera barnet. 

Leksaker som väcker barns intresse och utforskarlust har också en tendens att utveckla någon 

form av läroprocess hos barnet. Leksaker bör således vara stimulerande och av inbjudande 

karaktär. Almqvist menar även att så kallade pedagogiska leksaker, det vill säga leksaker som 

är till för att lära ut en viss färdighet till barn, ofta är tråkiga och totalt ointressanta för barnen. 

Leksaker av det slaget ger ingenting. ”Som föremål kan en leksak inte i sig själv vara 

pedagogisk. Däremot kan den mycket väl hanteras på ett pedagogiskt sätt” (s. 53). Nelson & 

Svensson (2005) är i det närmaste helt överens med Almqvist, de skriver ”Leksaker är inte 

pedagogiska i sig själva utan blir det i ett lustfyllt användande tillsammans med andra” (s. 

 8



137). Att en ”artefakt” är framställd för ett pedagogiskt ändamål är inte på något sätt en 

garanti för att den är mera lärorik än vilken annan informationskälla som helst.  

 

Engdahl (2005) ser i första hand leksakerna som en viktig ingrediens i barnets lek. Just leken 

är den aktivitet som dominerar under barns uppväxt och är nödvändig för deras utveckling. I 

denna är leksakerna ett nödvändigt redskap, ”…leksakerna i sig är endast krokar att hänga upp 

leken på.” (s. 33) 

 

I sin avhandling Det massiva barnrummet – Teoretiska och empiriska studier av leksaker 

pekar Nelson & Nilsson på ett vanligt förekommande perspektiv på leksaker som de sett inom 

forskningen. Dessa slutsatser drar de utifrån tidigare forskning genomförd av bland annat 

Turner & Goldsmith och Miller. Detta synsätt innebär att leksaker kan påverka och ha effekt 

på barn. Dessa effekter uppstår i samband med att barnet leker med leksaken (Nelson & 

Nilsson, 2002). 

 

Hur leksaker utvecklar barn 

Vilka färdigheter anser man då att leksakerna utvecklar hos barnen i de fall då de används i 

leken? Forskningen har kategoriserat leksaker, med andra ord dela in dem i olika grupper 

beroende på funktion - vilken utveckling de förväntas medföra. Ett exempel på en sådan 

kategorisering är framtagen av den amerikanska organisationen National Association for the 

Education of Young Children (NAEYC), en organisation som arbetar för att bland annat 

kvalitetssäkra utbildningssituationen för barn till och med åtta års ålder. Denna kategorisering 

redovisas av Almqvist i Barn och Leksaker (1991). 

  

            Lekmaterial   Tränar

1. sensoriskt material:   sinnen 

sand- och vattenleksaker, naturmaterial,  

instrument 

2. rörelsematerial:   grovmotorik 

klätterredskap, cyklar, hopprep 

3. manipulativt material:  finmotorik, öga-hand-koordination 

pussel, kulor, sytillbehör, pärlor 

4. byggmaterial:   rumslig förmåga, logiskt tänkande 

Lego, klossar 
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5. föreställande leksaker:  inlevelse, empati 

docktillbehör, köksredskap, fordon   

6. konstnärsmaterial:   färg- och formuppfattning 

kritor, färg, papper, lera 

7. saker att titta på och lyssna till:  koncentration, språk, uppfattning 

böcker, skivor 

 

Sutton-Smith (1986) har listat sex sidor hos barnet som leksaker kan tänkas bidra till att 

utveckla. Dessa är rumsuppfattning, logisk-matematisk, musikalisk, grovmotorisk, verbal 

samt ”interpersonal”. Det sistnämnda kan liknas vid barnens sociala samspel. Vad denna 

utveckling sedan beror på kan inte Sutton-Smith svara på men han skriver vidare  

  
 … it is not unreasonable to suggest that continuous activity over some ten years at one or more of these 

kinds of abilities might well have some impact on the players development. (s. 165) 

 

Nelson & Svensson (2005) nämner ytterligare ett par funktioner hos leksaker. Dels kan de 

användas av barn i ett kommunikativt syfte, ett sätt för barnet att uttrycka sina åsikter eller sin 

personlighet. Något som kan liknas vid vuxna människors sätt att visa vem man är genom 

olika föremål eller klädesplagg. För barnet kan det till exempel handla om att visa sin 

pojkaktighet genom att ta avstånd från Barbiedockor. En annan funktion hos leksakerna är att 

hjälpa barnen att lära sig utföra handlingar som är kopplade till, och även bidrar till en djupare 

kunskap inom ett verkligt verksamhetsområde, exempelvis leksaksspis – matlagning. Just 

detta sistnämnda går under begreppet semiotiska resurser. En tanke hos författarna är att 

vuxna, genom att tillhandahålla vissa leksaker, kan utveckla vissa sidor hos barnen i en större 

utsträckning än andra. Simonsson (2004) anser att barnens leksaker på det viset ger uttryck för 

vuxenvärldens visioner om den lyckade barndomen, vilken sorts uppväxt vi vill ge våra barn. 

 

Vad är det då som skiljer leksaker lämpade för olika åldrar åt? Almqvist (1991) ger en 

generell beskrivning av detta. För de allra minsta barnen handlar det om leksaker som i första 

hand ska stimulera flera av barnens sinnen; syn, hörsel och känsel. Det är således viktigt att 

leksakerna har mycket färger och ljud, samt varierande ytstrukturer. När barnet är omkring 1 

år rör sig mycket kring dess gå-träning. Så kallade skjuta-på-leksaker och stora åkdon är 

lämpliga. Lämpliga är även större klossar och plocklådor som stimulerar barnets finmotorik 

och öga-hand-koordination. För 2-3 åriga barn passar klätterredskap, skottkärror och 
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trehjulingar. Så småningom kan barnet även använda bollar att rulla och sparka på, detta 

hänger ihop med att hand- och fingermuskulaturen börjar bli väl utvecklad. I den här åldern 

börjar även rollekar och sagor komma in i bilden. För 4-åringen är enklare spel intressanta. 

Leksaker som berikar rolleken, målarsaker, samt rörelseredskap för grovmotoriken är andra 

exempel på lämpligt material. 5 och 6-åringars lekar har mycket gemensamt med 4-åringars, 

även om de är mer ”avancerade” eller ”planerade”.  

 

Sutton-Smith (1986) har gjort en snarlik indelning av leksaker med hänsyn till olika åldrar, 

men betonar att barnens aktiviteter innan cirka 3-års ålder knappast kan kallas för lek. De 

första åren i livet handlar istället barnets relation till leksaker om att lära sig funktionen och 

innebörden hos dem. Först när dessa behärskas kan barnet ”leka” med leksakerna. Harding 

(1972) beskriver samma plockande och utforskande agerande hos barnen, men i hans fall 

kopplas denna verksamhet samman med barn i 3-4 års ålder. Nästa steg blir mer medvetna 

lekar, exempelvis rollek eller fiktionslek. 

 

Pedagogens förhållningssätt 

Vygotsky anser att all undervisning och utbildning bör planeras med hänsyn till barnets egna 

intressen. Intresset är den naturliga drivkraften för barnets beteende och vittnar om att barnets 

pågående verksamhet hänger ihop med dess behov. Innan pedagogen uppmanar ett barn till en 

viss aktivitet så är det viktigt att väcka barnets intresse i frågan. Det är barnet som skall vara 

aktivt, läraren skall endast fungera som handledare (Lindqvist, 1999). 

 
… för att ett ämne ska intressera oss måste det hänga samman med något som intresserar oss, med något 

redan känt och därtill innehålla några nya verksamhetsformer, ty annars blir det resultatlöst. Det alldeles 

nya liksom det helt gamla kan inte intressera oss eller väcka intresse för något ämne eller någon företeelse. 

Följaktligen måste vi för att sätta detta ämne eller denna företeelse i ett personligt förhållande till eleven, 

göra studiet av detta till elevens personliga angelägenhet. (s. 58) 

 

Även Nelson & Svensson (2005) understryker det viktiga i hänsyn till barnens egna intressen. 

De ger ett exempel där en skola hade infört förbud mot så kallade Pokémonkort; ett slags 

spelkort inspirerade av den japanska tv-serien med samma namn. Detta utan att ytterligare 

reflektera över de eventuella fördelar dessa leksaker förde med sig. Vid en intervju genomförd 

av lokalradion fick några skolbarn svara på hur de använde sig av Pokémonkorten. Några barn 

berättade om hur de organiserade olika klubbar, där de spelade Pokémon. Andra berättade om 
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hur de sålde förbrukade leksaker för att köpa Pokémonkort. Därtill tvingades några elever till 

att läsa manualer på engelska, för att veta hur det hela skulle gå till. På detta sätt fick barnen 

träna sig i demokrati- och sociala frågor, matematik, språk m.m. Mycket av det skolan som 

institution har som uppgift att lära ut. Allt skedde på barnens egna initiativ. 

 

Steinberg (1994) lyfter fram trygghet som en gemensam nämnare för de flesta av dagens nya 

inlärningsmetoder. Vi lär oss lättare om vi inte känner oss oroade eller stressade. Det är 

viktigt att inte skapa situationer där rädsla för att misslyckas uppstår. Därmed inte sagt att det 

inte skall finnas någon press alls i skolan men det skall vara av en uppmuntrande och 

inspirerande karaktär. 

 
Det gäller dels för pedagogen att hitta former för att få deltagarna att tro på sig själva och förmågan att lära, 

dels att sätta deltagarna i en behaglig stämning där de blir mottagliga för nya intryck. (s. 102) 

 

Ekman (1991) betonar vikten av att även erbjuda barnen ”lågrealistiska leksaker”. Färdiga 

leksaker passar förvisso bra i vissa sammanhang, bland annat i lekar som handlar om något 

”mera bestämt”, exempelvis bil- eller bondgårdslekar. Lekar där det finns ett visst behov av 

realism hos leksakerna. Dock kan alltför detaljerade och realistiska leksaker komma att ta 

över leken, styra den, göra den omöjlig för barnet att förändra. Leksaker som går att 

identifiera som någonting verkligt, men som ändå har en låg grad av realism, ger däremot 

större utrymme för barnets fantasi och föreställningsförmåga. Leksaker av det slaget kan 

barnet enklare tillskriva egna egenskaper. 

 

Knutsdotter-Olofsson (2003) nämner två skilda sätt att betrakta barnens lek och vuxnas val av 

barns leksaker. Det ena går ut på att leksakernas funktion är att lära barnen diverse 

färdigheter. Barnens utveckling kan styras i bestämda riktningar genom pedagogiska leksaker. 

Leksakerna är till för att lära barnet om vuxenlivet. I den här kategorin hamnar även pussel 

och dylikt som inte hänger ihop med barnens lek, utan istället stimulerar det konvergenta 

(logiska) tänkandet. Den andra synen bygger på barnens behov av att bearbeta händelser och 

tankar genom leken. Leksaker ska passa in i barnens lek. Det ska vara möjligt för barnet att 

omforma leksakerna efter behov. En bra leksak är, enligt det här tänket, en leksak som 

inspirerar eller startar leken. Antalet leksaker som behövs är inte så stort, däremot behövs 

andra saker som barnen kan leka med, stenar och liknande material. Därtill bör de vuxna vara 

positivt inställda till att barnen använder saker till något helt annat än de är avsedda för. Det 
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andra synsättet i ordningen verkar ligga Knutsdotter Olofsson varmast om hjärtat. Hon pekar 

på tre olika kategorier av material som barn bör ha tillgång till. Det första är leksaker, det 

andra är funktionella redskap från exempelvis hemmet såsom kastruller och andra 

hushållsredskap, det tredje är sådant material som barnet självt ska kunna omforma efter eget 

huvud. 

 

Även Ekman nämner vikten av barnen har tillgång till ett visst material. Genom att pedagogen 

erbjuder stolar, filtar och andra bygg- och lekmaterial skapas möjligheter som vi vuxna 

kanske knappt kan komma på själva, men som för barnen är en självklarhet. Viktigt är även 

att barnet verkligen ges tid att leka med materialet. Detta ger barnen ännu en dimension i 

leken och materialen som finns runt om kan få nya betydelser. Ett rum som barnen har skapat 

ger dem även en känsla av trygghet (Ekman, 1991; 1996). Dock bör det inte finnas för mycket 

lekmaterial, då detta gör det svårare för barnen att välja leksaker, något som kan hämma 

kreativiteten (Schwartzman, 1978). 

 

Barn som tillskriver föremål egenskaper 

Att barn inte bara leker med leksaker är en vedertagen sanning. En dammsugare är hux flux 

en orm som letar mat under vardagsrumssoffan och mormors resväska blir lätt ett hotfullt 

monster. Piaget kallar denna förmåga hos barnet för symbollek. Den dominerar under, det 

som Piaget benämner, det pre-operationella stadiet och som äger rum mellan två- och 

sjuårsåldern. Under symbolleken projicerar barnet sina föreställningar på olika föremål och 

tillskriver dem på detta sätt helt nya egenskaper (Sjödén, 1978). 

 

Vygotskys teorier är inte helt olika, han skriver: ”In play thought is separated from objects 

and action arises from ideas rather than from things: a piece of wood begins to be a doll and a 

stick becomes a horse” (1978, s. 97). Han menar på att det, i barnets lek, är dess egna idéer 

och tankar som tillskriver ett föremål dess egenskaper. Förhållandet beskriver han som 

meaning/object, innebörden styr över föremålet. 

 13



Pellegrini (1985) redogör för McLoyds åtta kategorier där denne förklarar hur barn tillskriver 

olika objekt eller miljöer nya betydelser utifrån den egna fantasin. 

 

1. Barnet låtsas att leksaker som föreställer någon form av levande varelser får 

liv. 

2. Barnet låtsas att föremål föreställande verkliga objekt även får dess funktion, 

exempelvis en tom mugg som i barnets fantasi fylls med saft. 

3. Ett leksaksföremål får egenskaper influerade av verklighetens motsvarighet, 

en leksakspistol går att skjuta med så länge barnet säger ”pang”. 

4. Barnet låtsas att vilket föremål som helst föreställer någonting verkligt, 

exempelvis blir en kloss till en bil. 

5. Barnet tillskriver föremål egenskaper som det egentligen inte har, barnet 

klipper gräset med en borste. 

6. Barnet låtsas att saker som inte finns i verkligheten finns i leken, till 

exempel äter barnen ett låtsaspiller. 

7. Barnet målar upp en fiktiv lekmiljö, klassrummet blir ett kontor. 

8. Barnet iklär sig en ny roll i leken (rollek). 

 

Människan har lätt för att anpassa sig till sin omgivning och pedagogers attityder påverkas av 

den kultur som vederbörande är fostrad i. På barnens lek och leksaker kan man se att barn 

som är vana vid att inte ha tillgång till fabrikstillverkade leksaker, utan är begränsade till 

mestadels natur- och skräpmaterial utan problem kan omvandla dessa till leksaker. Barn som 

är vana vid fabrikstillverkade leksaker tenderar att ha större behov av dessa (Engdahl, 2005). 

 

Snarlika teorier presenterades av John Locke på 1600-talet. Denne avrådde människor från att 

köpa färdiga leksaker och menade att de barnen tillverkat själva är lika värdefulla för barnen 

som de dyraste leksaker som går att köpa. Små barn kan ha roligt med vad som helst, stenar, 

papperslappar eller en nyckel. När barnen sedan blir större klarar de av att göra leksaker 

själva. De enda leksaker som är värda att köpa är sådana som är för svåra att skapa själv 

(Simmons-Christenson, 1997). 

 

Engdahl berättar i Några reflektioner kring lek och leksaker (2005) om Rossies forskning 

kring plastdockans påverkan i Nordafrika. Där är det vanligt att dockorna tillverkas av 

”skräp” som de hittar och används bara under en kort tid för att sedan återgå till att vara just 
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”skräp”. Detta sätt att skapa leksaker kan jämställas med leksakerna förr, då de använde sig 

mer av naturmaterial och saker de hittade i naturen. Saker som de flesta hade tillgång till. 

 

Genusperspektivet 

Indelningen av leksaker i pojk- och flickkategorier är inget nytt fenomen. Som nämndes 

tidigare var leksaker förr snarast en del av undervisningen av de olika könens uppgifter. 

Genom träning med miniatyrvapen skulle pojkarna lära sig jaga, flickorna lärde sig sina 

arbetsuppgifter genom lek med exempelvis köksredskap (Sutton-Smith, 1986). 

 

Denna pedagogiska aspekt av könsstereotyper finns knappast kvar i dagens leksaker, även om 

könsrollerna som sådana i allra högsta grad gör det. Några av de mest påtagliga skillnaderna 

mellan pojk- och flicksaker återfinns fortfarande inom områden rörande hem- och yrkesliv. 

Dessa skillnader återspeglar samhällets traditionella delning mellan man- och 

kvinnosysselsättningar. Flickornas leksaker kan kopplas till, vad som uppfattas som, en 

kvinnas intressen och uppgifter, medan pojkarnas dito har samband med männens 

verksamheter (Nelson & Svensson, 2005). 

 

Andra leksaksområden där de traditionella könsrollerna befästs handlar om dockor och 

soldater. Det har blivit allt tydligare vad dessa dockor/actionfigurer tycker om att göra. Barbie 

är ett vanligt exempel i de här sammanhangen. Hon tycker om att shoppa, gå på date med Ken 

och att pyssla med håret. Detta framgår väldigt tydligt på reklam, filmer och bilderna på 

paketen de förpackas i. Skvallerpressens bilder på filmstjärnor som i många fall påminner om 

Barbie förstärker bilden av vad flickorna förväntas göra/tycka om. Pojkarnas actionfigurer 

framställs som äventyrliga, det skall krigas, köras fort med mera. Till skillnad mot flickors 

dockor kan actionfigurerna, som ofta har svällande muskler, stå själva medan flickornas 

dockor ofta behöver hjälp för att kunna stå. Det är heller inte ovanligt att actionfigurerna har 

olika sorters inbyggda mekanismer som gör att de kan skjuta eller slå (Varney, 2003). 

 

Detta gäller dock, i första hand, leksaker som finns i barnens hemmiljö. Hur det är inom den 

svenska förskolan är mindre klarlagt. En allmän uppfattning är att förskolan har ett 

leksaksutbud som är relativt könsneutralt, bland annat stöder Almqvist detta antagande i sin 

avhandling Approaching the culture of toys in Swedish child care (1993). Hon har kommit 

fram till att en klar majoritet av leksakerna i förskolan är könsneutrala. Andelen pojkleksaker 

är visserligen större än andelen flickleksaker, men båda dessa förekommer i mycket mindre 
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utsträckning än de könsneutrala. Nelson & Svensson ställer sig dock skeptiska till detta och 

pekar bland annat på förhållandet byggrum – dockvrå som en vanligt förekommande kontrast 

i förskolorna. Vissa leksaker, såsom mjukdjur och skapande material, är att betrakta som 

könsneutrala, men utöver dessa finns även en hel del leksaker som representerar kvinnliga 

respektive manliga sysselsättningar (Nelson & Svensson, 2005). 

 

Metod 
 

I metoddelen kommer vi att redogöra för hur vi gått tillväga i samband med 

informationssökning, genomförande och bearbetande av intervjuer. Dels tar vi upp vad som 

ligger till grund för våra val av intervjuobjekt. Vi berättar även om upplägget och 

genomförandet av själva intervjuerna samt hur vi bearbetat det insamlade materialet.  

 

Urval 
Vårt mål var inledningsvis att genomföra tio intervjuer. Om materialet efter dessa intervjuer 

inte visat sig vara tillräckligt hade vi fyllt på med ytterligare intervjuer tills vi kände oss 

nöjda. Slutligen utfördes nio intervjuer, åtta med kvinnor och en med en man. Intervjuerna 

med kvinnorna var i vissa fall gruppintervjuer med två eller tre närvarande. Denna fördelning 

är förhållandevis representativ för könsfördelningen inom dessa skolformer vilket innebär 

cirka 5 % män (Odelfors, 1996).  

 

För att försöka få med så många olika perspektiv som möjligt var vi måna om att variera 

intervjuobjekten. Större delen av de intervjuade var hemmahörande i kommunala 

förskolor/förskoleklasser i en medelstor svensk stad. Vi önskade få spridning i materialet och 

vände oss till några enheter från innerstan och några från stadens ytterområden. Utöver de 

kommunala tog vi även kontakt med personal inom Montessori-, Waldorf- och I Ur och Skur-

pedagogiken. Med denna variation avsåg vi att ringa in så många tänkbara uppfattningar som 

möjligt. Som tidigare nämnts är det just pedagogernas personliga uppfattningar vi var ute 

efter. Även om variationen i uppfattningar kan anses bottna i de pedagogiker där personerna i 

fråga är aktiva så lämnar vi således detta faktum därhän och ser endast utforskandet av dessa 

alternativa pedagogiker som ett sätt att vidga vårt undersökningsområde.  
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Datainsamlingsmetoden 
Vi använde oss av kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa intervjun ”…ger den information 

som gör det möjligt att förstå/…/lärarens syn på undervisning, förhållningssätt, målsättningar 

och planering” (Johansson & Svedner, 2001, s. 24).  

 

För att ha någonting att utgå ifrån under intervjuerna utvecklade vi ett antal grundfrågor. Med 

dessa frågor önskade vi en så bred spegling av fenomenet leksaker i förskola/förskoleklass 

som möjligt. Grundfrågorna blev till slut fem till antalet och kompletterades genom två 

underliggande frågor (Se bilaga 1). Otydligheter och vidare associationer täcktes vidare upp 

genom följdfrågor som inte var planerade utan styrdes av informanternas resonemang och 

tidigare svar. 

 

Intervjuerna kretsade runt frågan om pedagogernas syfte med de leksaker som stod barnen till 

förfogande. Hade man några pedagogiska intentioner med leksakerna? Varför har man valt 

just dessa leksaker? Hur stor påverkan har barn och föräldrar på leksaksutbudet? Är 

leksakerna ålders- eller könsanpassade? 

 

Vi valde att lämna enheternas pedagogiska inriktning utanför själva intervjuns upplägg. Detta 

innebar att vi ställde samma grundfrågor till samtliga intervjuade, frågorna anpassades alltså 

inte till enhetens pedagogiska inriktning. Det här var något som vi motiverade med att vi ville 

undersöka olika pedagogers syn på leksakernas ”funktion”, inte olika pedagogikers. 

Samtidigt är vi givetvis väl medvetna om att varierade uppfattningar mycket väl kan bottna i 

just den pedagogiska bakgrunden. 

 

Etiska ställningstaganden 
Intervjuerna genomfördes enligt Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets 

riktlinjer. Detta innebär dels att informanterna ska ges en rättvis bild av undersökningens 

utformning och syfte, något som även innebär att de själva har möjlighet att när som helst 

ställa frågor gällande arbetet. Deltagarna ska dessutom upplysas om att de kan avbryta 

intervjun när de vill. Ytterligare en viktig faktor gäller deltagarnas anonymitet, det vill säga 

att rapporten inte avslöjar vem som har svarat vad, varken pedagogens eller enhetens namn 

skall framgå. För oss författare gäller även tystnadsplikt (Johansson & Svedner, 2001).  
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Pilotintervju 
Innan intervjuerna påbörjades genomförde vi en så kallad pilotintervju, det vill säga en 

försöksintervju där vi prövade vår intervjuteknik och våra frågor. Denna intervju genomfördes 

i en persons hemmiljö. Tanken med pilotintervjun är enligt Patel & Davidsson (1994) att 

intervjuaren ska ges en möjlighet att justera sina frågeformuleringar samt innehållet i själva 

frågorna, så att allting ska fungera så bra som möjligt under den tilltänkta undersökningen. 

Johansson & Svedner (2001) menar att förintervjuernas mening är att se om svaren som ges 

belyser arbetets frågeställningar. I vårt eget fall ledde detta först och främst till att vi skrev om 

en fråga som vi upplevde som opreciserad.   

 

Bortfall 
Allt som allt kontaktades tolv enheter. Av dessa valde två att tacka nej. Därtill sköts en av de 

inbokade intervjuerna upp på grund av att informanten var upptagen på annat håll, vid nästa 

tillfälle ställdes samma intervju in helt på grund av sjukdom. 

 

Procedur  
Informanterna kontaktades genom en traditionell rundringning via telefonsamtal till ett antal 

enheter. Ett samtal gick i stort ut på att vi presenterade oss, berättade var vi kom ifrån och om 

våran uppgift som sådan; att vi skrev C-uppsats om pedagogers syn på leksaker och ville 

intervjua just pedagoger om saken.  

 

De påföljande intervjuerna genomfördes på plats på respektive enhet. Dels skedde detta av 

praktiska skäl då det inte inkräktar allt för mycket på informantens arbetsdag. Dessutom gav 

det oss en chans att kombinera intervjuerna med observationer av barnens lekmiljö. Då dessa 

observationer dock inte följde något utstakat mönster och därtill varierade i omfattning känner 

vi att de inte uppfyller de krav som kan ställas på observationer som forskningsmetod. 

Följaktligen går vi inte in närmre på dessa. Icke desto mindre utgjorde de en resurs då de 

hjälpte oss att jämföra informanternas svar med deras verksamhet, något som gjorde att vi 

själva hade lättare att relatera till svaren, vilket vidare höjde kvalitén på våra följdfrågor. 

Därtill hoppas vi att informanterna kände en större trygghet då de själva befann sig på 

”hemmaplan”. Intervjuerna genomfördes i de flesta fall enskilt, men vid ett par tillfällen även 

 18



i grupper om två eller tre pedagoger. Detta utifrån pedagogernas önskemål. Vi genomförde 

vidare samtliga intervjuer tillsammans för att gardera oss mot missade infallsvinklar och 

följdfrågor, något som vi tror kunde ha inträffat om vi gjort intervjuerna var för sig.  

 

Innan ljudupptagningen vid intervjuerna påbörjades försökte vi lätta upp situationens allvar 

genom lite småprat. Här informerade vi även återigen om att ingen annan än vi själva skulle 

lyssna av banden, som för övrigt skulle förstöras så fort vi använt dem. Vi valde även att gå 

igenom frågorna med intervjuobjektet innan själva intervjun startade. Detta för att denne 

skulle få chansen att tänka igenom vad han eller hon önskade förmedla. Risken för tunghäfta i 

samband med den inledande frågan ville vi på detta sätt minska. De flesta uppskattade det här 

tilltaget och tog det på det sätt som vi själva hade önskat. Ytterligare något som vi gick 

igenom innan intervjun drog igång var vår egen definition av leksak. Det vill säga det område 

vi ville att diskussionen skulle kretsa kring.  

 

Efter avslutade intervjuer transkriberades samtalen för att det skulle bli enklare för oss att 

bearbeta materialet. Vi delade upp ljudupptagningarna från intervjuerna mellan oss, men kom 

i förväg överens om hur vi skulle gå till väga vid transkriberingen, hur vi skulle skriva ut 

pauser, övriga ljud och så vidare. Vi försökte få med allt som sades i den mån det var möjligt. 

Vid några tillfällen var det omöjligt att höra vad personerna på bandet sade, och i det fallet 

skrevs detta ut som ”ohörbart” eller ”dåligt ljud”. 

 

Under bearbetningen av transkriptionerna utgick vi från intervjuernas grundfrågor. Dessa 

utgjorde inledningsvis de rubriker där vi samlade in de svar och kommentarer som kunde 

tänkas röra respektive område. Det visade sig dock snart att många av svarskategorierna 

överlappade varandra i alldeles för stor utsträckning för att det skulle ge en rimlig bild av det 

hela. Av den anledningen valde vi att i viss mån slå ihop och/eller döpa om rubrikerna.  

 
Resultat och analys 
 

Det material vi samlat in genom intervjuerna presenteras i resultatdelen. Intervjusvaren är 

indelade i olika kategorier som är rubricerade för att tydliggöra respektive styckes innehåll. 

För att inte citat och åsikter ska kunna spåras och leda läsaren till dess ursprungliga 

upphovsman eller - kvinna har vi valt att byta informanternas namn mot bokstäver. Vi väljer 

också att inte avslöja vilka pedagoger som är aktiva inom vilken pedagogik. Dels för att vi 
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inte anser det som relevant för själva resultatet, dels för att det skulle kunna bidra till att 

avslöja personens identitet eller arbetsplats. 

 

Vilken funktion fyller leksakerna i verksamheten? 
Den ledande uppfattningen var att leksaker är till för att inspirera barnen i deras fria lek. 

Leken förstärks genom att leksakerna finns där. De ska vara spännande samt kunna göra 

barnen intresserade och koncentrerade. Genom att föra in leksaker i leken vid vissa tillfällen 

kan även pedagogen föra leken framåt och hjälpa barnen att utveckla leken vidare. Några 

menade även på att leksakerna rentav kan vara upphov till själva leken.  
 

Vad har vi för syfte med leksakerna? Ja, det ska ju vara att vi stimulerar leken, å det ska ju även vara att 

liksom ska få igång en lek. /Pedagog A  

 

Jaa, alltså syftet är ju att få igång leken. Ett verktyg för leken kan man säga, å inspirera… Det är väl sånt 

man kan säga. /Pedagog B 
 

Flera pedagoger underströk att det inte enbart är utbudet av leksaker, utan även miljön som 

leksakerna och barnen vistas i som har inverkan på leken. För att åstadkomma lekro användes 

skärmar för att skapa nya rum, där barnen fick chansen att vara ”ifred” utan att bli störda i sin 

lek. Genom stjärnhimlar och väggmålningar hade några valt att skapa en viss stämnings- och 

fantasifull atmosfär. 

 

Några informanter tog upp att leksakerna även kan ha ett rent underhållningsvärde, att de 

hjälper barnen att klara sig själva utan någon vuxen persons uppmärksamhet. På en 

småbarnsavdelning uppfattades detta som något positivt då det fick barnen att klara sig utan 

mamma och pappa för en stund. En annan betraktade dessa leksaker som ett nödvändigt ont, 

något att plocka fram i situationer då hon själv inte riktigt hann med alla uppgifter runt 

omkring. 

 
Så vi har ju inga sysselsättningsleksaker i princip heller/…/ en sån här bilbana är väl det enda jag har/…/ å 

händer något som gör liksom att jag, kanske att någon har bajsat på sig, å det tar ju liksom en stund. Då tar 

jag fram den där å säger att ”Nu får ni sitta och leka med den här ett tag”…  så är det liksom lite lugnt ett 

tag, men annars har vi inte såna saker. /Pedagog C 

 

En annan uppfattning var att leksakerna ska vara utvecklande för fantasin och kreativiteten i 

barndomen. Detta kan uppnås genom att inte använda så kallade ”färdiga” leksaker i allt för 
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stor utsträckning. Leksaker som inte är att betrakta som färdiga uppmuntrar lek där barnens 

egen fantasi styr leksakernas användningsområden och funktioner. 

 
Å det försöker vi också tänka att inte ha så mycket färdiga saker, utan att vi försöker så där som,  som en 

kloss som ser lite halvspeciell form… det kan ju vara lite allt möjligt alltså. Som vi har några som är både 

mobiltelefoner å sen är det broar. /Pedagog C 

 

Nånstans är det ju så att här är vuxna system att man matar på med redan färdiga leksaker så det går inte att 

fantisera så mycket kring dom egentligen, ja där har du din docka å den ser ut så/…/ å där har du din 

stridsvagn å den ser ut så, å sen kan den ju inte se ut på nåt annat sätt. Det är ju inte så mycket att föreställa 

sig då. /Pedagog D 

 

Barn kan med eller utan pedagogens hjälp tillverka egna lekredskap, det var något som flera 

personer återkom till. Någon gav exempel på hur en vägarbetsskylt blivit en av barnens stora 

favoritleksaker. I det här fallet var föräldrarna inledningsvis skeptiska till denna lek, men 

pedagogen satte barnens intresse först och lät dem hållas. 

 
… å dom har till och med hittat nån sån där stoppskylt som dom har hittat där ute, och den har varit 

skateboard, snowboard, och nu åker dom pulka på den där och det går i rasande fart. /Pedagog E 

 

I vissa fall krävs det att pedagogerna själva tar en aktiv roll i leken för att hjälpa barnen att se 

leken och leksakernas möjligheter och användningsområden. Barnet spinner sedan vidare på 

detta och utvecklar leken med sin fantasi. 

 

Att leksakerna kan fungera som verktyg i barnens lärande och utvecklandet av olika 

färdigheter var något som poängterades av ett fåtal. Här utrycks en tro på att vissa kunskaper 

lättare skulle kunna förmedlas till de små då leksaker fanns med i bilden. Bland annat 

nämndes hur pedagogerna med hjälp av leksaker och lek lärde barnen matematiska begrepp 

och trafikvett. Detta uppnåddes genom en aktiv pedagogroll där denne visade, berättade och 

förklarade för barnen. 

 
Vi använder mycket klossar, bygger med klossar och jobbar mycket nu, har börjat med matematik å räknar. 

Å på så sätt utveckla ”Vad är framför, bakom på å under”. /Pedagog F 

 
Har vi bilar? Ja vad har man bilarna till? Jo föräldrar har bilar, man har bilar i trafiken. Det är 

kommunikationsmedel som man använder å vi har en bilmatta, ja hur leker man då? Det är alltså regler 

också man får in trafikvett med bilar. /Pedagog F 
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Några såg det som att leksakerna fyllde en funktion i samband med barnens motoriska 

utveckling. Här var dock inte pedagogen aktiv på samma sätt som ovan. Barnens intresse var 

en tillräcklig morot. Så länge leksakerna var inbjudande så stimulerades barnen ändå. 

 
Vi är ju mest ute´rå/…/ å då är det ju det som barnen leker med det är ju mycket grovmotoriska lekar det är 

sandlek, hink och spade, å´rom… eh… konstruktionslek där också, dom bygger broar å tunnlar å även i 

snön nu. /Pedagog E 

 

En annan informant höll visserligen med om att leksaker kunde utveckla vissa färdigheter hos 

barnen men påpekade att andra metoder användes när de arbetade med barnens motorik. 

Eventuella fördelar av det här slaget var snarast att betrakta som en bonus. 

 
… det har vi mer andra metoder för å som vi försätter barnen i situationer där dom får träna det, inte just 

med leksaker/…/ men sen kan vi ändå se att det vart en bonusföljd av det.  /Pedagog B 

 

En stor del av de tillfrågade beskrev leksakerna som en inspirationskälla i barnens lek. 

Leksakerna kan starta upp själva leken, men även tillföra den ett större djup. En tanke som 

också dök upp var att leksaker kunde bidra till utvecklandet av barnens fantasi, detta gällde i 

första hand icke färdiga leksaker.  

 

Desto färre var de som poängterade att leksakerna även kunde utveckla andra sidor hos barnet 

än just fantasin. I teoridelen nämner vi hur flera författare, bland annat Almqvist (1991), 

Nelson & Svensson (2005) och Sutton-Smith (1986), redogör för färdigheter som barnet kan 

utveckla i sin användning av leksaker. En förutsättning för detta är att barnet verkligen 

stimuleras av leksaken och tycker om att leka med den. 

 

Vi hade förväntat oss att lite fler skulle nämna denna sida hos leksakerna. Det är förvisso 

mycket möjligt att många höll denna funktion som underförstådd och således menade att 

leksaker medför lärande, utan att för den skull nämna något om saken i dessa ordalag. Värt att 

poängtera är dock att ingen heller förnekade leksakernas pedagogiska funktion. 

 

Vad styr inköpen?  
De flesta pedagogerna upplevde att det var ekonomin som hade störst inverkan på 

leksaksinköpen. Det talades om budgetar som kraftigt begränsade leksaksinköpen, även om 

beloppen varierade från enhet till enhet. Detta innebar en hel del prioriteringar vid inköpen. 
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De begränsningar ekonomin utgjorde upplevdes dock inte lika betungande på alla håll. En 

pedagog uppgav att leksaksbehovet utgjorde en ganska liten del av den totala budgeten. 

 
Vi har ju väldigt lite leksaker här, vi har ju inte så väldigt mycket färdigköpta saker/…/ Mycket sånt där 

som vi har gjort själva/…/ å det är ju inte det kontot som vi lägger mest pengar på inte/…/ Jag köper lite 

grejer på Myrorna nu, såna där träfat å sen så ja, de här skynkena/…/ så att det är ju inte mycket, det går ju 

inte åt mycket, det som kan gå åt det är ju sånt som inte är lekmaterial då, som papper å kritor å sånt… 

/Pedagog C 

 

En annan pedagog berättade om behovet av leksaker till största delen täcktes upp genom 

”gåvor” från föräldrarna. Istället för att kasta de leksaker som barnen tröttnat på så donerades 

dessa till förskolan. Samtliga leksaker kommer dock inte barnen till hand. I slutänden är det 

pedagogen som styr över vad som används eller inte. 

 
… annars så köper vi faktiskt inte in mycket leksaker det gör vi inte utan det mesta som vi, det får vi av 

föräldrarna. Sånt som dom har tröttnat på hemifrån/…/ skräpsaker som dom inte vill ha hemma längre å så 

använder vi det här så länge som det håller. Det är ju också bra miljöval att man gör så istället för att kasta´t 

direkt… /Pedagog E 

 

Utöver den ekonomiska aspekten kunde vi även se flera andra faktorer som pedagogerna tog 

hänsyn till i samband med inköpen av leksaker.  

 

Barngruppens sammansättning, ålders- och könsfördelning, beskrivs som betydelsefull. 

Leksaker som är lämpade för ”småbarn” skuffades i många fall undan i något förråd när 

barngruppen växte ifrån dessa leksaker. När det sedan kom in en ny kull med yngre barn 

kunde dessa leksaker återigen plockas fram. För att bilda sig en uppfattning av vad barnen 

behövde för leksaker gjorde vissa pedagoger av observationer av barnens lek. Vad behöver 

barnen för att utveckla leken och göra den mer intressant? Flera pedagoger uppgav här att 

barnen får vara med och bestämma och även göra egna önskningar. Ofta genom att, 

tillsammans med pedagogen, bläddra i leksakskataloger. 

 
… du ser gruppen, vad är de intresserade av?/…/ vi ser ju på observationer hur de leker/…/ Sen kan man ju 

ta då leksakskataloger, sitter och bläddrar, ”Vad tycker ni vi ska handla? Vad ska vi ha? Vad behöver vi?” 

/Pedagog A 
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Andra betonade tvärtemot att barnen inte skulle vara delaktiga i valet av leksaker, utan att det 

ligger helt på pedagogens bord att avgöra vad barnen behöver.  

 
Det är ju vi som är pedagoger, det är ju vi som är vuxna som styr det hela. Det är ju inte barnen faktiskt, å 

inte föräldrarna heller. /Pedagog C 

 

En återkommande åsikt var att förskolan och förskoleklassen ska fungera som ett komplement 

till hemmet. Flera pekade på vikten av att de leksaker som barnen har tillgång till i förskolan i 

viss mån ska avvika från de leksaker som finns i hemmet. Den stora skillnaden mellan 

förskola och hem ligger i så kallade ”färdiga leksaker”, sådana försöker förskolan undvika. 

Flera uppvisade en skepsis mot billiga plastleksaker. Saker från tillverkare som Fisher Price 

och Brio låg däremot många varmt om hjärtat, och förknippades med kvalité.  

 
Du kan få kanske 50 bilar, men du vet att det är bara att pilla dän så där  så går däcken dän va. Då är det 

bättre att köpa kanske 10 bilar. /Pedagog A 

 
… för oss inne på vår avdelning så får barna ha med sig material hemifrån/…/ men vi köper inte in några 

utan vi är ju ett komplement till hemmet. Det har dom hemma och det har inte vi. /Pedagog F 

 

En pedagog uppgav dock att man har börjat närma sig hemmet genom att ge det hon kallade 

”skitleksaker”, med andra ord billiga plastleksaker, ett större utrymme i verksamheten. 
 

Jag tror att vi har blivit mindre, eh, eller lite mindre… mer prestigelösa. Att vi kan köpa lite plast- och lite 

skitleksaker också å tänka att det räcker så länge det räcker. / Pedagog B 

 

Merparten ansåg att ekonomin eller budgeten begränsade deras leksaksinköp. Egentligen 

klagade ingen på att det fanns för få leksaker, däremot skulle många gärna haft råd att köpa 

rejälare leksaker, exempelvis från Brio. Leksakernas pedagogiska värde nämndes sällan som 

en avgörande faktor i det här sammanhanget, det viktiga var kvalitén och hållbarheten. Det 

fanns dock några som stack ut och menade på att kostnaden för leksaker inte tog allt för 

mycket pengar i anspråk. Pedagog C och Pedagog E beskriver hur de undviker att styras av 

ekonomin i den här frågan. Ett genomtänkt införskaffande av leksaker gör att det blir pengar 

över till annat viktigt. 

 

Engdahl (2005) beskriver barnens bruk av fabrikstillverkade leksaker som ett skapat behov. 

Barn som däremot är vana vid natur- och skräpmaterial kan utan problem omvandla dessa till 
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leksaker. Personligen har vi en känsla av att färdiga leksaker, exempelvis dockor med klara 

yrkesroller, har en viss negativ inverkan på barnens fantasi. Ekman (1991) skriver att leksaker 

utan tydliga karaktärsdrag lättare kan tillskrivas egna egenskaper av barnet. Något som ger 

större utrymme för barnets fantasi och föreställningsförmåga.  

 

Vilket inflytande barn och föräldrar ska ha på verksamheten var också ett område där 

åsikterna gick isär. En del var väldigt öppensinniga och fäste stor vikt vid föräldrars och barns 

önskemål. Andra var mer restriktiva och vidhöll att pedagogerna, i sin professionella roll, var 

kompetenta nog att själva läsa av barnens behov. 

 

Vår personliga åsikt är att delaktiga föräldrar och barn är ett välkommet inslag, men att 

pedagogen i slutänden ändå måste ha ett tillräckligt kritiskt förhållningssätt för att själv kunna 

ta det avgörande beslutet. Pedagogen är den som är utbildad inom området, inte föräldrarna 

och ännu mindre barnen.  

 

Hur förhåller sig pedagogen till barnens privata leksaker? 
På frågan om barnen får ta med sig egna leksaker till förskolan eller förskoleklassen gick 

pedagogernas meningar isär. Vissa ställde sig positiva och vissa ställde sig negativa. Det var 

inte alla som hade en fast ståndpunkt här utan vissa prövade att låta barnen ta med sig 

leksaker och om det fungerade så fortsatte de med det, blev det problem gick de tillbaka till 

leksaksförbud/leksaksbegränsning. 

 
Blir det för mycket bråk under dan då brukar vi säga att nu får han [barnets leksak vår anm.] gå ut å lägga 

sig på din låda. /Pedagog G 

 

Flera informanter uppgav att barnen fick ta med sig leksaker till sin förskola eller 

förskoleklass. Ett argument var att barn kan behöva känna något som är deras, sitt eget, en 

koppling till hemmet. En pedagog som tillät leksaker var väl medveten om detta skulle kunna 

innebära komplikationer i barngruppen, hon ansåg dock att dessa problem var hanterbara och 

inte störde verksamheten. Genom diskussion med barnen lärde man dem att hantera konflikter 

och problem som har anknytning till leksaker. Barnen fick lära sig att respektera varandras 

leksaker och även lära sig att det kan vara på sin plats att nu och då dela med sig av sina egna. 

Ytterligare en synpunkt var att leksaker som följer med till förskolan eller förskoleklassen 

faktiskt kan gå sönder eller försvinna. 
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På förskolan är det ju väldigt vanligt att man säger att man tar inte med sig nånting, vi har ju inget sånt 

förbud. Vi har väl sett att vi har inga svårigheter å sköta det/…/ å det är ju bra att ta upp såna här saker så 

att har man med sig en sak då måste de andra kanske kunna få titta, känna å prova… men å andra sidan 

måste ju de respektera att det är Kalles sak/…/ Samtidigt som man måste vara medveten om att det kan 

försvinna, det kan gå sönder. /Pedagog A 

 

De som ansåg att barnens leksaker inte skulle följa med till förskolan motiverade detta med att 

leksakerna kan ha en negativ inverkan på barnen. Det är lätt hänt att barnen ”köper” varandra, 

det vill säga att de genom att ha ”fina” dyra leksaker får kompisar att leka med dem. 

 
Å det har vi sett många många gånger oavsett vilken typ av barn vi har så så blir det så. Att ta med den 

saken så leker vi imorgon. /Pedagog B 

 

Vissa upplevde även att barnen ”tävlade” om varandras uppmärksamhet. Det blir 

kapplöpningar där den som har störst, dyrast och värst leksak vinner. Den som inte har så 

många ”häftiga” leksaker riskerar att hamna utanför.  

 
… det blir bara värre å värre saker de har med sig å det blir större, dom ska nästan köpa varandras 

uppmärksamhet. Å det tar fram väldigt dåliga sidor hos barnen, det här att man liksom ska visa vem man är 

bara för att man har så fina saker hemma/…/ å så finns det ju då dom som inte har alla de här häftiga 

grejerna, då blir ju den inget värd. ”Har inte du sån där? Det har jag!” /Pedagog C 

 

Ytterligare ett motiv till leksaksförbud var att leksaker har en förmåga att försvinna eller gå 

sönder i förskolan. Dels tycker föräldrarna att det är tråkigt när det händer. En annan 

inverkande faktor uppgavs också vara barnens reaktion när deras egen leksak hastigt och 

olustigt blev förstörd.  

 
Ja det är vi inte så där jätteförtjusta i att dom gör/…/ Det kom bort å det gick sönder å då blev dom ju 

ledsna å då bestämde vi det att dom skulle inte med. /Pedagog E 

 

Flera pedagoger berättade om leksaksdagar där barnen fick ta med, visa upp och berätta om 

sina privata leksaker för varandra under mer ”organiserade” former, med andra ord i samband 

med samlingarna. Dessa leksaksdagar förekom inte bara på de enheter där barnens egna 

leksaker var tillåtna. Det fanns även vissa från den andra kategorin som gjorde detta undantag 

vid speciella tillfällen. Motiv för leksaksdagarna gavs inte av samtliga tillfrågade, några 
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pedagoger berättade däremot om hur man använde detta evenemang som en del i att ge barnet 

uppmärksamhet, stärka dess självkänsla och förmåga att våga tala inför andra.  

 
… tar vi en i taget som får va i fokus å man får svara på frågor som dom andra ställer till dom så att man får 

träna på att/…/ att det inte är farligt, för man är ju lite trygg inför sin egen leksak, för man har ju en egen 

historia som ingen känner till egentligen, som bara du kan berätta om. /Pedagog D 

 

Nä men vi har sagt att fredagar får barnen ta med sig leksaker eller en leksak. Det har vi använt. I 

samlingen har dom fått visa vad dom har tagit med sig. Och ja, visa upp det, så dom får en liten stund i 

rampljuset ungefär å ja visa sin leksak... /Pedagog H 

 

Ett fåtal pedagoger hade även prövat att använda sig av barnens leksaker i pedagogiskt syfte 

även utöver dessa leksaksdagar. Ett exempel på detta var en mycket uppskattad turnering med 

den populära leksaken Bey-Blade. Bey-Blade är en slags snurra som barnen sätter snurr på på 

marken. Ett annat exempel var att pedagogen samtalade med barnen omkring en sorts kort, 

motsvarande Pokémon. 

 
Jag försöker liksom få dom att förklara vad är syftet med kortena. Vad gör man med korten, så det är lite 

det… och se om dom, vad dom använder det till. /Pedagog F 

 

Ytterligare ett undantag från leksaksförbuden var i de fall då barn tagit med sig leksaker 

hemifrån i form av trygghetsfaktorer. Vissa barn behöver sina gosedjur för att kunna sova 

ordentligt på dagen. Här handlade det dock inte om saker att leka med, utan om någonting 

som barnet handhar vid ett speciellt tillfälle på dagen.  

 

Frågan om huruvida barnen fick ta med sig egna leksaker till förskolan/förskoleklassen var 

också det en fråga där det rådde delade meningar. Vissa sade bestämt nej till barnens privata 

leksaker i verksamheten. Motiveringar som gavs var att leksakerna kunde få barnen att köpa 

varandras uppmärksamhet, skryta ikapp och visa upp allmänt dåliga sidor hos sig själva. Att 

leksaker kan tillskriva dess ägare en viss status nämnde vi även i teoridelen (Engdahl, 2005). 

Andra motiveringar var att föräldrar och barn blev ledsna och arga när leksaker försvann eller 

gick sönder, något som tydligen inträffade titt som tätt i skolmiljön. Ett märkligt argument 

tycker vi, då det inte finns något som säger att detta inte skulle kunna inträffa i hemmet. 

 

En intresseväckande poäng var att det som flera framhöll som argument för att förbjuda 

barnens egna leksaker, även sågs som en resurs hos andra. Att barnen tar med sig leksaker 
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hemifrån kan leda till konflikter, och konflikter leder vidare till träning i konflikthantering. 

Genom aktivt arbete med detta har barnen blivit bättre på att respektera varandras leksaker. 

Detta innebär att barnen kan ta med sig saker hemifrån utan att det uppstår mer 

komplikationer än det gör omkring verksamhetens egna leksaker. Retter (2003) beskriver 

leksakskampen syskon emellan som en form av konflikthantering och social träning. 

Parallellerna till en barngrupp är tydliga. 

 

Några enheter hade så kallade leksaksdagar, även om leksaksförbud i övrigt rådde. En 

motivering till dessa leksaksdagar var att barnen skulle få stå i fokus en liten stund och 

därigenom få stärkt självkänsla. Framför allt var det en enhet som visade upp en riktigt tydlig 

pedagogisk tanke. Vi hänvisar till citatet av Pedagog D. Tankarna är desamma som 

Vygotskys (1978). Ämnen som intresserar oss och känns bekanta är också enklare att relatera 

till och bör således beredas plats i undervisningen. 

 

I våra ögon framstår dock dessa leksaksdagar ofta som en form av kompromiss. Framför allt 

gäller det i de fall då leksaker annars är förbjudna. Om barnens leksaker inte är välkomna vid 

ett visst tillfälle kanske de inte borde vara det över huvud taget. Finns det risk för att barnen 

skryter om sina leksaker och köper vänskap i vanliga fall så misstänker vi att problemen kan 

bli än större när allt koncentreras till ett och samma tillfälle.  

 

Hur diskuterar pedagogerna genusperspektivet beträffande leksaker? 
Att pojk- och flicklekar skiljer sig åt var något som våra informanter var överens om, precis 

som de olika könens användande av olika leksaker. Bilar och rörelselekar kopplades samman 

med pojkar, pyssel, lek i dockvrån och hästar sågs som typiska flicksysselsättningar. Vad fick 

då detta relativt könsbundna leksaksanvändande för inverkan på pedagogernas attityd i 

frågan? I stort sett alla tillfrågade var helt överens på den punkten. Förskolan eller 

förskoleklassen ska erbjuda barnen ett utbud av leksaker som spänner över såväl pojk- och 

flickleksaker som könsneutrala leksaker. Barnen får sedan relativt fritt välja vad de vill leka 

med. Styrning eller uppmuntran av leken i det här avseendet förekom, men detta var mer 

undantag än regel. 

 
Sen ibland har vi gjort så här, som lekhallen… killar, behöver utrymme, det gör de för vi är olika så här 

va… äh, de tar ju för sig i lekhallen, och flickorna kommer i,  så ibland har vi sagt att ”Nu är det flickorna 

som får vara i lekhallen” /Pedagog A 
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… det är ju faktiskt flest flickor som leker med dom men även pojkarna är ju väldigt, väldigt intresserade 

att göra det. Men oftast så vågar dom inte riktigt men då brukar jag alltid be dem göra/…/ ”Kan du ta hand 

om dockan å se till att kläder finns å sådär”, å då brukar det oftast starta en lek… /Pedagog C 

 

Många pedagoger ansåg att indelningen i typiska könsroller var något som blev allt tydligare 

ju äldre barnen blev. Den enda tillfrågade pedagogen från en ren småbarnsavdelning uppgav 

att vederbörande inte såg mycket av några könsroller i sin barngrupp. En annan pedagog, 

hemmahörande hos en barngrupp med barn mellan ett och fem år, såg en skillnad på området 

mellan sina yngre och äldre barn.  

 
… det finns ju det där klassiska med dockor å bilar men när dom är i den åldern, när dom är så pass små så, 

ja då leker dom med samma saker nästan/…/ Inte i den åldern, då har man inte märkt nån skillnad men sen 

kan jag tänka mig att när dom kommer upp i åldrarna lite så blir det mer. /Pedagog H 

 

Som dom största barnen dom är mera att dom skiljs åt, att pojkarna hellre leker med Lego och flickorna 

hellre vill leka med dockor. /Pedagog E 
 

En pedagog frågade sig om det verkligen är viktigt att barnen leker samma lekar. Måste både 

flickor och pojkar leka polis om de ändå kan träna likartade färdigheter med en annan lek som 

kanske av vissa uppfattas som en typisk tjejlek? 

 
… sen kan ju vi få upp ögonen å styra in dom på det om det är bra å leka polis jag vet inte om det är 

viktigt/…/ För dom är det antagligen viktigare att leka någe annat, för när dom vill leka vilda lekar leker ju 

dom mer vilda djur å djurskötare å får utlopp på det viset ändå. /Pedagog B 

 

Flertalet framhöll genusfrågan som viktig. I vissa fall nämndes föreläsningar och dylikt som 

delar i genusarbetet och någon nämnde att de skulle påbörja ett mer aktivt arbete med 

genusperspektivet inom en överskådlig framtid. Trots det kände vi att ämnet inte uppfattades 

som särskilt betungande eller dominerande på något håll. Pedagogernas förhållningssätt kring 

leksaker, sett ur ett genusperspektiv, var att ge barnen möjlighet att leka med en stor variation 

av leksaker, såväl könsneutrala som mer typiska pojk- och flickleksaker. Det var upp till 

barnen att välja vad de skulle leka med och pedagogerna styrde endast deras val om de ansåg 

att det fanns ett behov, vilket inte verkade förekomma i någon större grad. Detta var något 

som i stort sett samtliga var överens om. 
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Att det sedan fanns könstypiska lekmönster var något som de flesta kunde enas kring. Vissa 

lekar och leksaker gick att härleda till pojkar respektive flickor. Något intressant var dock att 

dessa mönster blev allt mer iögonfallande ju äldre barnen blev. I de yngsta åldrarna märktes 

de inte överhuvudtaget. Sutton-Smith (1986) hävdar att barns lek knappt existerar när de är 

yngre än tre år, vilket skulle kunna hänga samman med detta resonemang. I samband med 

genusfrågan ställde även en av informanterna en intressant fråga till oss och även till sig själv. 

Hur viktig det egentligen är att pojkar och flickor leker samma lekar? Uppenbarligen 

utvecklar barnen likartade färdigheter även om deras lekar inte heter samma sak. Det finns 

springlekar med tydliga ”flick-inslag” lika väl som det finns mer grabbiga springlekar.  

 

Diskussion 

 
Arbetet avslutas med ett kapitel där vi avser sammanfatta våra resultat och komma med egna 

reflektioner. I den första delen av slutdiskussionen har vi sammanställt våra erfarenheter och 

övriga funderingar som dykt upp under resans gång. I den andra delen ger vi förslag på hur 

den här uppsatsen skulle kunna följas upp. Till sist spekulerar vi lite i arbetets pålitlighet, med 

hänsyn till bland annat val av informanter.  

 

Studiens fynd och några reflektioner över dessa  
I vår historiegenomgång visar vi hur vuxna redan för 10 000 år sedan försökte lära barn om 

vuxenlivet genom att använda sig av föremål som kan liknas vid leksaker. Under våra 

intervjuer var det dock inte alls många som talade om leksaker som lärandeverktyg. De allra 

flesta såg istället leksaken som en krydda för själva leken. Här vore det intressant att gå ett 

steg längre och undersöka vilka färdigheter pedagogerna anser att leken utvecklar. Vi vill 

dock poängtera att ingen heller förnekade leksakernas lärandefunktion, vilket skulle kunna 

tolkas som att den uppfattades som underförstådd. 

 

Vi kunde också se att det uppfattades vara av högsta vikt få barnen delaktiga i verksamheten. 

Ett sätt att uppnå detta är att involvera barnen i leksaksinköpen, exempelvis genom att låt dem 

bläddra i leksakskataloger tillsammans med pedagogerna. Därigenom ges barnen möjlighet att 

komma med sina önskemål och även stärka sin demokratiuppfattning. Det blir ett visst 

högtidstillfälle, leksakerna känns mer personliga vilket förhoppningsvis leder till ökad respekt 

för materialet. Därtill lär barnets känsla av delaktighet och samhörighet stärkas.  
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De intervjuades attityd till barnens egna leksaker varierade och vår egen uppfattning är ett 

mellanting mellan de svar vi fått in. Vi tycker inte att barnen ska ta med sig sina leksaker till 

förskolan eller förskoleklassen. Förskolan tillhandahåller ett material som är väl anpassat efter 

barnens behov. Detta gäller såväl skapandematerial som rena leksaker. Förskolan och 

förskoleklassen ska enligt oss fungera som ett komplement till hemmet. Barnets hemmiljö ska 

inte styra över verksamheten på förskolan. 

 

Däremot anser vi att uttjänta leksaker bör kunna välkomnas som gåvor. Det är dock viktigt att 

pedagogerna klargör för föräldrarna att de själva vill bli tillfrågade innan dessa leksaker förs 

in i verksamheten. De här leksakerna tillfaller samtliga barn. Det är angeläget att klargöra att 

bara för att det här är Pelles gamla parkeringshus så innebär inte det att han har företrädesrätt 

till det även i fortsättningen.   

 

En infallsvinkel vi fått är vikten av att faktiskt arbeta för att få barnen intresserade av en viss 

sorts leksaker, genom att kombinera presentationen av den aktuella leksaken med ett 

dramatiskt framträdande. På detta sätt går det även att öka barnens intresse för sådana 

leksaker som de till en början inte är intresserade av, exempelvis naturmaterial, lågrealistiska 

leksaker och även leksaker som uppmuntrar till samarbetande lek. Vi tror även att många barn 

är ovana vid att leka med lågrealistiska leksaker, något som kan kräva att pedagogen ”lär” 

barnet leka med dessa. Dessa leksaker ligger oss varmt om hjärtat men samtidigt inser vi att 

de inte ger barnen något så länge barnen inte klarar av att eller vet hur de ska leka med dem. 

Naturmaterial är för övrigt lättillgängligt och inte heller lika resurskrävande som många andra 

leksaker. 

 

En annan tanke som har dykt upp är vikten av att vara medveten om barnens innovativa 

förmåga. De små kan hitta riktiga ”skatter” som för oss vuxna framstår som skräp. 

Vägarbetsskylten som någon hade slängt i skogen fick agera både snowboard, pulka och 

skateboard. I dessa fall är det viktigt att pedagogen har ett tillåtande förhållningssätt gentemot 

barnen och deras fynd. Innan vi började med intervjuerna hade vi tänkt marginalisera den här 

formen av leksaker, trots att vi var medvetna om den. Detta motiverade vi med att vi ville 

göra ett arbete rörande sådana leksaker som pedagogen förhåller sig till på ett medvetet sätt 

och som kommer barnen till handa genom leksaksinköp. Så här i efterhand har vi dock 
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kommit fram till att även dessa ”påhittade” leksaker hänger ihop med pedagogers 

föreställningar om barn lägg till och barndom. 

 

En av våra intervjufrågor handlade om hur pedagogerna arbetade med genusperspektivet 

angående leksaker. Det visade sig att de flesta pedagogerna inte upplevde könsrollerna som 

något stort problem och således inte heller ansåg att det fanns någon anledning att gå in och 

styra upp barnens lek. Bland de minsta förskolebarnen var leken inte ens könsbunden. Detta 

var istället något som infann sig när barnen var omkring fyra år. Därefter blev könsrollerna 

successivt allt mer framträdande. Detta förhållningssätt, att i så stor utsträckning som möjligt 

låta barnen leka som de vill, tilltalar även oss. Lekar kan förvisso behöva styras upp, men 

detta gäller i första hand organiserad verksamhet så som rörelsepass. Att tvinga barn att leka 

med ointressanta leksaker känns för oss väldig främmande, däremot kan det vara förnuftigt att 

inspirera dem att leka med även dessa. 

 

Med tanke på den inverkan leksaker kan ha på barns utveckling framstår det som väldigt 

viktigt att tänka igenom leksaksutbudet i sin verksamhet och även ha klart för sig varför man 

egentligen erbjuder barnen en viss leksak. Leksaker bör väljas med omsorg. Genom att veta 

vad man vill uppnå blir det lättare att skaffa rätt saker och även använda dem på ett sådant vis 

att barnen får ut mesta möjliga av dem. 

 

Fortsatt forskning 
En tänkbar uppföljning till det här arbetet skulle kunna innefatta deltagande observationer 

under en längre tidsperiod. Det skulle vara intressant att få sätta informanternas svar i relation 

till barnens verkliga lek och därigenom bilda sig en egen uppfattning av vilken inverkan 

pedagogernas leksaksval får på barnens lek och utveckling. En breddning av studiens 

upptagningsområde skulle också det vara intressant. Dels genom att involvera så många 

stadsdelar som möjligt, men även genom att gå än längre och titta på andra städer och kanske 

genomföra internationella jämförelser. 

 

Studiens tillförlitlighet 
Hur tillförlitligt är då det här materialet vi har samlat in? Vi har försökt presentera och 

diskutera ett så brett spektra av åsikter som möjligt, dels genom en viss geografisk spridning, 

dels genom att intervjua pedagoger inom olika pedagogiska inriktningar. Den geografiska 
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spridningen är dock inom en och samma kommun, vilket givetvis kan betraktas som 

begränsande. Hur svaren skulle ha sett ut i en annan landsända kan vi av naturliga skäl inte 

uttala oss om.  

 

Något som vi ser som kvalitetssäkrande i vårt arbete är transkriptionen av intervjuerna. Vi har 

inte endast lyssnat av banden i samband med analysen. Analysen bygger nämligen på själva 

transkriptionerna, något som gjorde att vi fick en helt annan överblick över informanternas 

åsikter. 

 

Vi upplever att vi gjort tillräckligt många intervjuer för att kunna se ett tydligt mönster i 

svaren. De som tycker olika har ofta likartade och väl underbyggda argument. Att däremot tro 

att materialet skulle vara generaliserbart när vi har intervjuat nio personer vore felaktigt. För 

att kunna göra anspråk på detta skulle vi behöva betydligt fler informanter. 

 

Med hänsyn till informanterna har vi genomfört intervjuerna i situationer där det passat dem 

bäst. Detta har inneburit att antalet medverkande vid intervjuerna varierat från en till tre 

informanter. Därtill har en del intervjuer ägt rum i lugna personalrum, andra på avdelningen 

och så vidare. Så här i efterhand inser vi att det hade varit bäst att utföra samtliga intervjuer 

under så likartade förhållanden som möjligt. Denna variation är dock något som vi tagit i 

beaktande under tolkningen av materialet.  

 

En annan reflektion är att det hade varit bättre att kombinera de kvalitativa intervjuerna med 

en längre tids (deltagande) observationer. Tid till det fanns tyvärr inte. Svagheten i 

intervjuerna ligger möjligtvis i att såväl intervjuaren som informanten kan visa prov på 

varierande koncentration och talförhet. På detta sätt varierar kvalitén på intervjuerna. 

Dessutom är inte informanternas svar hållbara för gott. Svaren som ges är tankarna för dagen. 

Eller som Pedagog B uttryckte det hela: ”… sen om ni kommer om två år, då kanske jag 

svarar annorlunda”. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 

- Vad har ni för syften med era leksaker? 

 Vad styr inköpen? 

- Tas det någon hänsyn till genusperspektivet? På vilket sätt? 

- Olika leksaker till olika åldrar? 

- Har barn och/eller föräldrar något inflytande i sammanhanget? 

 Förekommer något samarbete med föräldrarna? Får ni till exempel 

leksaker? 

- Barnens egna leksaker; hur förhåller i er till dessa? Har de någon plats i 

undervisningen? 
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