
Lärarhögskolan i Stockholm 
Institutionen för Undervisningsprocesser, Kommunika tion och 
lärande 

Examensarbete 10 p 
Allmänna utbildningsområdet 3 (41–60 p) 
Vårterminen 2007 
Examinator: Lena Geijer 
English title: Among dolls, cars and blocks. A stud y of toy inventorys 
at three preschools. 

Bland dockor, bilar och 
klossar 
En studie av tre förskolors leksaksinnehav i 

relation till barns subjektskapande 

Caroline Ericsson & Ida Lundberg  



 

Bland dockor, bilar och 
klossar 

En studie av tre förskolors leksaksinnehav i relati on till 
barns subjektskapande 

Caroline Ericsson & Ida Lundberg 

Abstract 

With this study we intend to investigate and analyse three different 
preschool’s holdings of toys and discuss the result in relation to the 
creation of subject. 
 
The investigation in this study consists of an inventory of the 
holdings of toys at three different preschools. We have used an 
already existing system for classification which is composed by 
Nilsson and Nelson (2002). 
 
The results give a detailed survey of collected material in the form of 
tables in which we indicate the comparisons which are relevant to 
our purpose. In the analysis we have compared the preschool’s 
holdings of toys and, among other findings, concluded that the class 
of Household appliance/food is dominating at all the preschools we 
have visited. 
 
Furthermore we have found that the different preschools create a 
limited conception of the world through their toys. In the study we 
can confirm that toys give children a perception of what the world 
looks like and, in that way, contribute to the children’s subject 
creation. The different toys at the preschools convey a message 
which not always is in line with the society in general and its views 
on what values should be embraced by its citizens. 
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Förord 

Under större del av vår studietid har vi intresserat oss av miljön på 
förskolan och med denna studie har vi fått möjlighet att fördjupa oss 
inom detta mycket intressanta och viktiga ämne.  
 
Caroline har ansvar för kapitel 1 och kapitel 3 samt avsnittet Hur 
världen blir föreställd i kapitel 5. Ida har ansvarat för kapitel 2 och 
kapitel 4 samt avsnitten Likheter och skillnader med tidigare 
forskning och Leksaksinnehaven relaterade till subjektskapande. 
Gemensamt ansvarar vi för Slutsatser, Reflektion över 
forskningsprocessen och Nya frågor. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till de förskolor som visat intresse för vår 
studie och som låtit oss genomföra leksaksinventeringar i deras 
lekrum. Vidare vill vi tacka våra respektive, Björn Hjortsten och 
Jonas Berglund för deras stöd och uppmuntran under arbetets gång. 
Vi riktar också ett tack till Jörgen Ericsson som tagit sig tid att 
korrekturläsa studien. Vi vill också tacka vår handledare Anna-Lena 
Rostvall som genom ett visat intresse och engagemang fört arbetet 
med studien vidare. 
 
Caroline Ericsson och Ida Lundberg 
Stockholm 2007 
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Kapitel 1 Bakgrund 

Om en grupp barn ska leka med dockor och majoriteten av dockorna är av manligt kön, 
hur framställer förskolan de olika könen då? De flesta vet om att miljön påverkar oss 
människor på en mängd olika sätt. Det kan till och med påstås att miljön styr oss. 
Förskolans leksaker är en del av miljön men det är inte alltid uttalat utifrån vilka 
principer leksaker köps in till förskolan och hur valet av leksaker påverkar barnens 
möjligheter till lek och stimulans, samt hur det formar barnens syn på sig själva och 
världen. Leksaker gestaltar olika aspekter av tillvaron och erbjuder barnen skilda sätt att 
förstå relationer mellan saker och mellan individer. Alla människor har relationer till 
leksaker, alla har någon gång lekt med en leksak. Vi har föreställningar om leksakers 
form och användningsområden. 
 
Att vi alla har erfarenheter av leksaker kanske gör att vi tar leksakerna för givet och i 
dag när barnen kanske rentutav har för mycket leksaker ser vi inte leksakernas 
påverkan, möjligheter och begränsningar. Almqvist (1991) pekar på att många barn i 
förskoleåldrarna tillbringar större delen av sin vakna tid på förskolan. Därmed är alltså 
den mesta lektiden förlagd på institution. De leksaker som erbjuds på förskolan blir de 
som barnen har att tillgå större delen av sin vakna tid. Vi tycker det är dags att lyfta 
fram leksakerna som en del av miljön på förskolan. Många forskare talar om den fria 
leken, och om hur viktig den är för barns utveckling. Tidningen Förskolan har skrivit en 
temaserie Förskolans pedagogiska rum (2004) där förskolans miljö och dess betydelse 
för barns utveckling behandlas. De ifrågasätter ifall vi vuxna vågar se makten vi har 
över miljön och hur den i förlängningen påverkar barnens utveckling. 

Hur pedagogerna ser på förskolan, sin egen roll och på barn bestämmer alltså vilket barn det 

är möjligt att bli i förskolans lokaler. Som barn träder jag in i en miljö som bestämmer vad jag 

har möjlighet att bli.(Lärarförbundets förlag och tidningen Förskolan, 2004, s.8) 

Förskolan ingår numera i utbildningssystemet och har därmed blivit en etablerad 
institution som på olika sätt berör många människor. I läroplanen för förskolan står det 
inte mycket om hur inomhusmiljön ska vara iscensatt eller vilka material som måste 
finnas. Det som står är: 

 Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden(Läroplan för förskolan 1998, s.9) 

Förskolan skall erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd 

dagsrytm och miljö. (Ibid, s.10) 

Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. (Ibid, s.12) 

Alla som arbetar inom förskolan skall ”samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek 

och lärande/.../ (Ibid, s.13) 

Förskolans pedagogiska miljö är skapad av vuxna och blir en av barnens referensramar 
som de växer upp och socialiseras inom. En miljö kan både begränsa och stimulera 
barns handlande, vilket är viktigt att vara medveten om som pedagog när en pedagogisk 
miljö skall skapas. Almqvist (1991) skriver att det är de vuxna på förskolan som 
bestämmer vilket material och vilka leksaker som ska finnas på förskolorna. Vilket 
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leder till att barnen då kan få uppleva två olika miljöer, hemmiljön och förskolemiljön 
är formade av ganska olika värden beträffande lek och leksaker. Detta för att de vuxna 
på förskolorna inte pratar med föräldrar eller barn om leksaksinköpen till förskolan. 
Almqvist menar att detta kan förvirra en del barn men att det också kan vara positivt för 
andra då de får en stimulerande omväxling. Efter Almqvists (1994) inventering drogs 
bl.a. slutsatsen att lekmaterialet inte speglar ett samtida leksaksinnehav, utan är uttryck 
för ett förskolespecifikt traditionsburet mönster med rötter i Fröbel-pedagogiken. De 
saker som idag är en del av barnens leksakskultur i hemmen är knappt alls 
representerade i förskolorna (Nordin-Hultman 2004). 

Fröbel och kindergarten 
Innan 1930-talet var det ovanligt i Sverige att barntillsynen var statlig eller kommunal, 
det var dock inte ovanligt att barntillsynen sköttes av någon annan vuxen än föräldrarna. 
Under 30-talet startades på flera ställen ”kindergarten” där särskilt utbildad personal 
ledde aktiviteter med barnen under några timmar per dag. Den tyske pedagogen 
Friedrich Fröbel (1782-1852) kom efter sin död att vara en viktig inspiratör av 
kindergarten. Detta kan ha berott på att Fröbel menade att verksamheten skulle utgå från 
barnets egen aktivitetslust och att barnets utveckling skulle styras i positiv riktning 
genom lekar och andra vuxenledda aktiviteter.(Hwang & Nilsson, 2004) Kent Hägglund 
(2004) menar att Fröbel har haft stort betydelse för förskolepedagogiken i Europa och 
USA. Svenska förskolor kallades länge för kindergarten. Ute i landets förskolor finns 
det än idag många leksaker som bygger på det lekmaterial som Fröbel utvecklade för sin 
kindergarten (Hägglund, 2004). 

Fröbel och lekmaterial 
I Fröbels metodik var det den fria leken som dominerade. Det var läraren som initierade 
utvecklingen av lek och arbete, detta kunde ske med hjälp av berättelser, dramatisering, 
sång, musik, leksaker eller naturmaterial. Det var viktigt att det skedde fantasifullt och 
med stor variation. Fröbel ställde höga krav på de lärare som arbetade med barnen, 
bland annat var lärarens inflytande över materialutbud och iordningställande av ute- och 
innemiljön av största betydelse. (Wallström, 1992) Istället för att kalla de saker barn 
leker med för lekmaterial eller leksaker kallar Fröbel det för lekgåvor. Syftet med 
lekgåvorna enligt Fröbel är att de ska bidra till att barn blir förtrogna med former och 
gestalter för att genom dessa se omvärlden. I leken med gåvorna stimuleras barnen att 
konstruera saker som finns i vardagslivet som till exempel bord, stolar och hus. Fröbel 
ansåg att det var viktigt för barnen att få skapa och att de därmed övade sin färdighet 
inom olika områden. Men innan de fick skapa fritt var barnen tvungna att lära sig 
tekniken, detta lärde barnen sig genom att härma läraren. I det moderna användandet av 
fröbelpedagogiken har idén om att barnet måste kunna tekniken innan barnet själv får 
skapa fritt lämnats, men det är fortfarande viktigt att lära ut tekniker i skapande för att 
det fria skapandet senare ska kunna utvecklas mer(Gedin & Sjöblom, 1995). Det finns 
än idag fröbelmaterial och rester av fröbelmaterial ute på förskolorna men det är få 
förskollärare som känner till hur lekgåvor skall utnyttjas metodiskt. Det räcker inte med 
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att bara ha lekgåvor, det är först i dialogen mellan barnet och pedagogen som leken med 
lekgåvorna får liv (Öman, 1992). 

Tre olika pedagogiska inriktningar 
Här kommer vi kortfattat att ta upp hur varje pedagogik uppkom och hur förekommande 
material används på de förskolor som ligger tillgrund för vår undersökning. 

Montessori 

Montessoripedagogiken är grundad av Maria Montessori (1870-1952) som menar att 
barnet är en värnlös planta som måste skyddas från de vuxnas övergrepp i form av 
ingripande när barnet faktiskt kan utföra något själv. Maria Montessori utvecklade ett 
material som var avsett att stimulera alla sinnen hos barn med särskilda behov och som 
hon senare använde även i sin undervisning med ”normala” barn. När barnen lärt sig att 
arbeta med materialet så fick de själva fritt välja vad de ville arbeta med. Efter att Maria 
Montessori introducerat sitt material kunde hon plocka bort de leksaker som barnen 
lekte med innan introduktionen av det nya materialet eftersom de inte längre var 
intresserade utav dessa (Gedin & Sjöblom, 1995). 
 
Montessorimaterialet är det material som används och syns mest på svenska 
montessoriförskolor och det har även blivit ett kännetecken för montessoripedagogiken 
(Gedin & Sjöblom, 1995). De förskolor som använder sig av montessoripedagogiken 
lägger stor vikt vid kvalitén hos materialet. Materialet ska hålla länge och ha ett 
attraktivt utseende. Pedagogiken föreskriver också att det bara ska finnas ett exemplar 
utav varje material (Hanson, 1997). Materialet är anpassat så att det stimulerar barns 
olika åldrar och utveckling. När barnen kommer in i en ny fas i utvecklingen ska 
pedagogen introducera ett nytt material som är gjort för att utveckla det behov barnen 
har just då. Materialet syftar till att barnen ska lära sig och känna sig trygga med 
begrepp som stor – liten och lätt – tung, men inte bara med hjärnan utan med alla sinnen 
och då framför allt känseln (Gedin & Sjöblom, 1995). Eftersom varje material har sin 
egen speciella funktion är det mycket viktigt att läraren noggrant visar hur materialet 
används på rätt sätt så att arbetet med det blir meningsfullt (Hanson, 1997). Exempel på 
material kan vara cylinderblock och ramar med spännen, hyskor, hakar, knappar eller 
blixtlås (Gedin & Sjöblom, 1995). 

Waldorf 

 Rudolf Steiner (1861-1925) försökte efter första världskrigets slut 1918 med hjälp av 
andra att föra fram tankar och idéer om en förnyelse av samhället och samhällets 
strukturering, något som man längtade efter i Tyskland vid den tiden. I början fanns det 
ett stort intresse för dessa tankar och idéer men när de väl skulle förverkligas 
uppfattades de vara för banbrytande, varför det gamla tankesättet och systemet 
bevarades. Men inom ett område, skolan, togs de nya tankarna och idéerna tillvara 
(Ritter, 1997). Waldorfpedagogikens fader blev således Rudolf Steiner som var mycket 
påverkad av både Schiller och Goethe i sitt utvecklande av waldorfpedagogiken. Steiner 
sägs ha hittat sin inspiration som människa och pedagog hos antroposofin.  
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I waldorfpedagogiken är det skapandet som har den största betydelsen. Steiner menade 
att varje människa har en förmåga att skapa men för att den kreativa sidan hos en 
människa ska utvecklas behövs rätt slags stimulans. Steiner ville skapa en pedagogik 
som byggde en bro mellan den praktiska och den teoretiska kunskapen (Gedin & 
Sjöblom, 1995). 
 
Inom waldorfpedagogiken är den fria leken en av grundstenarna i förskolan. Enligt detta 
pedagogiska ideal är pedagogens funktion inte att i första hand leka med barnen utan att 
skapa förutsättningar för leken och stödja barnens egen lekförmåga (Ibid.). I 
waldorfpedagogiken finns det inget utarbetat pedagogisk lekmaterial utan pedagogerna 
litar helt på barnens egen förmåga och fantasikraft. Waldorfpedagogikens förskolemiljö 
är helt befriad från leksaker gjorda av plast eller syntetmaterial. Det anses att 
färdigformade leksaker som är exakta kopior av verkligheten inte ger barnen spelrum 
för deras skapande och fantasi, det anses inte heller att dessa leksaker ger utrymme för 
barns inre aktivitet eller uppfinningsförmåga varför dessa undviks i förskolorna. Istället 
finns det ett rikt utbud av material som barnen själva kan forma och omforma i sin 
fantasilek. De mesta av lekmaterialet är handgjorda i naturmaterial av föräldrar eller 
pedagoger. Syftet med detta lekmaterial är att det ska ge barnen stora möjligheter till 
variation i leken (Ritter, 1997). 

Reggio Emilia 

Reggio Emiliapedagogiken har vuxit fram efter andra världskriget i staden Reggio 
Emilia som ligger i Italien. Det var privatpersoner som efter andra världskriget 
bestämde sig för att det viktigaste de kunde göra för framtiden och demokratin var att 
bygga ett daghem åt sina barn. Inom Reggio Emiliapedagogiken talas om hundra språk, 
vilket är strävan att låta barnen utveckla. Tanken är en önskan att förena vetenskap, 
konst, fantasi, kropp och själ. Inom pedagogiken anses miljön fungera som pedagog och 
genom den ska barnen stimuleras och inspireras (Wallin, 2004).  
 
Begrepp som är centrala i pedagogiken är upptäckarglädje, forskariver, nyfikenhet och 
förundran menar Gedin och Sjöblom (1995). För att dessa begrepp ska gå att sätta i 
relation till verkligheten är allt material inom Reggio Emilia förskolor tillgängligt för 
barnen så att det kan utforska och experimentera med olika material. Generellt på 
förskolor i Italien som använder sig utav Reggio Emiliapedagogiken finns det inte 
mycket material som ursprungligen är tänkt för barn. Genom att använda material på det 
sättet menar pedagogerna att barnen tänker mer kring materialet (Wallin, 2004). 
Pedagoger i Reggio Emilia i Italien säger att det inte finns något som heter 
Reggiopedagogik utan att det mer är ett förhållningssätt. Ett grundläggande 
förhållningssätt i Reggio Emilia är att varje barn ses som unikt och att det är barnet 
självt som är huvudperson i sin egen utveckling och sitt växande (Gedin & Sjöblom, 
1995). 

Undersökningsområde 
Det kunskapsområde vi från början ville studera var förskolans fysiska miljö och vilken 
bild av välden den fysiska miljön i förskolan ger barnen. Eftersom förskolans fysiska 
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miljö är så pass stor och omfattande så valde vi i denna uppsats att fokusera på 
leksakerna i lekrummen vilka är en stor del av den fysiska miljön på förskolan. Det 
skulle ha varit intressant att undersöka alla rum på förskolan eftersom alla rum och dess 
leksaksinnehåll faktiskt berör barnen i deras uppfattning om världen, men vår tid och 
våra resurser har varit begränsade. 
 
Vårt undersökningsobjekt är de leksaker som förekommer i tre olika förskolors lekrum 
där fri lek bedrivs. Det finns forskning om detta fenomen utifrån skilda perspektiv och 
frågeställningar. Vi har valt att beskriva vilka typer av leksaker som finns i de tre 
förskolornas lekrum. Som utgångspunkt för vår undersökning ligger Nelson och 
Nilssons (2002) avhandling om barns leksaksinnehav i hemmet, vi har använt oss av 
deras klassificeringssystem till leksaksinventeringar på förskolan. För att vidare kunna 
knyta samman våra undersökningar i teoretiska sammanhang har vi läst och bearbetat 
litteratur som behandlar tidigare forskning inom området, miljöns betydelse för barns 
subjektskapande och litteratur som behandlar leksaker genom tiderna. Vi har även 
använt oss av litteratur som beskriver olika pedagogiker. 

Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka och jämföra leksaksinnehavet mellan olika 
förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Vi vill analysera hur världen blir 
föreställd genom förskolornas leksaker och diskuterar det i relation till begreppet 
subjektskapande. Genom detta vill vi öka kunskapen om och förståelsen för förskolans 
leksaksinnehav och bidra till debatten kring förskolans miljö i form av dess leksaker. 

Forskningsfrågor 
 

• Hur kan leksaker på tre olika förskolor med skilda pedagogiska inriktningar 
beskrivas och jämföras? 

• Vilka leksaker dominerar respektive saknas på respektive förskola? 
• Hur kan urvalet av leksaker relateras till begreppet subjektskapande genom de 

budskap som leksakerna erbjuder? 
• Vilka budskap förmedlar förskolan via leksakerna? 
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv 

Det har varit svårt att hitta ny forskning som berör området leksaker och även kring 
förskolans miljö i allmänhet. På grund av det bristande utbudet av ny forskning har vi 
använt oss av den forskning som finns att tillgå trots att den ligger några år bakåt i tiden. 
Den litteratur vi har använt känns inte förlegad, den är lika aktuell nu som då. Kanske 
säger den bristande forskningen en del om utvecklingstempot av miljön i förskolan och 
vilken syn som finns på leksaker. Nelson och Nilsson ser det inte som självklart att 
leksaksinnehav skall/bör analyseras med utgångspunkt i de enskilda leksakernas 
effekter på barn. De anser det ”orimligt att säga att betydelsen av det massiva 
barnrummet är lika med summan av effekterna hos de enskilda leksakerna.” (Nilsson & 
Nelson, 2002, s.22) De anser att det krävs ett perspektiv som gör leksakerna till 
analysenheter, inte enbart de enskilda leksakerna var för sig. De har använt ett 
kommunikativt perspektiv, som är hämtat från semiotiken, där man betraktar leksaker 
som tecken. För att ett genomförande av deras klassificering ska vara möjlig har även vi 
använt det perspektivet. Vårt intresse ligger i att fokusera på det innehåll som förskolan 
för in i lekrummen med hjälp av det leksaksinnehav som finns där. 
 
Vi har även använt ett interaktionistiskt perspektiv för att kunna knyta samman 
subjektskapande med analysen av leksaker. Interaktionistiska synsätt, framförallt då 
symboliskinteraktionism, menar att det viktigast hos människan är att aktivt tolka 
budskap, relationer och situationer. För detta krävs samspel, interaktion, mellan 
människor där vi letar efter de innebörder och uppfattningar som är gemensamma för att 
få de sociala situationerna meningsfulla. (Hwang & Nilsson, 2004) 

Interaktionister ser ingen motsättning mellan individ och samhälle; finns det någon central drift 

hos människan är det att vara en social varelse. (Ibid, s. 51)  

George Herbert Mead (1863-1931) var företrädare för det interaktionistiska 
perspektivet. Enligt Mead är det enda sättet för barnen att utveckla en medvetenhet om 
sig själva att göra sig till objekt för sig själva, vilket bara kan ske på ett indirekt sätt; 
barnen måste komma utanför sig själva och se sig med andra ögon. Detta innebär att 
barnet måste ta andra människors roller och sätta sig in i deras perspektiv i synen på 
barnet själv. Mead beskriver processen av barns identitetsskapande och göra en skillnad 
mellan ett subjektsjag och ett objektsjag (I och me) som delar av jaget. Subjektsjaget 
och objektsjaget utvecklas samtidigt. (Ibid) 

”Miget” eller objektsjaget represenerar andras attityder och förhållningssätt som barnen genom 

rolltagandet har gjort till sina egna. Det handlar om allmänna regler, normer och värden som de 

enskilda barnet lärt sig i samspeltet med andra personer. ”Jaget” eller subjektsjaget befriar 

barnet från att enbart vara beroende av andras synpunkter, dvs. det står för eget initiativ och 

utgör en grund för barnet att skapa sin egen jaguppfattning. (Ibid, s.52) 

 

Foucault (2003) talar om disciplinära metoder - rummens makt är en av dem. Genom 
rummet styr man människan att vara på ett visst sätt, rummet tillskriver människor 
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identitet. Vi tolkar detta och menar att leksakerna är en del av rummet, de saker som 
finns i rummet bestämmer rummets användningsområden, hur barn ska vara och vad de 
ska göra. Nordin-Hultman använder sig av begreppet ordning. Det kan utläsas ett 
mönster för hur rum och lokaler är disponerade och vilka aktiviteter de är avsedda för.  
”Denna ordning bestämmer vart barnen skall vara – och inte vara – vid vissa tidpunkter 
och vilka material och aktivitetsmöjligheter de har tillgång till – och inte tillgång till. 
Den bestämmer inom vilka marginaler barnen kan söka sig till för dem intressanta 
material och aktiviteter. Därmed involverar regleringarna oundvikligen frågor om 
styrning och krav på barns anpassning.”  (Nordin-Hultman 2004 s. 89) 
 
Ur avhandlingen Det massiva barnrummet av Anders Nelson och Mattias Nilsson 
(2002) har vi hämtat klassificeringssystemet som vi använt vid leksaksinventeringarna.  
Avhandlingen har legat som grund för hela denna studie, både praktiskt och teoretiskt. 

Tidigare forskning 
Här börjar vi med att ta upp leksaker ur ett historiskt perspektiv. Vidare tar vi upp barns 
subjektskapande och går sedan in på tidigare forskning om leksaker. 

Leksaker ur ett historiskt perspektiv  

Anders Nelson och Krister Svensson (2005) skriver att leksaker har funnits hos 
människan sedan vi började fungerade som kulturvarelser. De skriver att Homo habilis 
var den första hominiden som använde sig av redskap som kan daterades hela två 
miljoner år tillbaka i tiden. De skriver även att Homo habilis kan ha varit skaparen av 
den första leksaken samt att materialet sannolikt utgjordes av benbitar, pinnar, horn, 
stenar, sand och vatten. Leksakerna förr i tiden gav barnen träning inför vuxenlivet, 
pojkarna övade sig på att använda pil och båge och flickorna övade genom leken på att 
arbeta med hushållssysslor.(ibid.) Almqvist(1991) menar att det har funnits leksaker 
länge och hon drar en parallell mellan existensen av leksaker och den mänskliga 
civilisationens existens. Hon skriver också att själva ordet leksak ”toy” på engelska 
betydde så långt som in på 1600-talet en struntsak. Själva ordet leksak hade ingen 
koppling till barn utan ordet stod för allt tänkbart billigt krimskrams. Än idag så 
används ordet leksak i nedvärderande betydelse av vuxna när till exempel det är något 
barnen inte får leka med. Filosofen John Locke, som verkade i England på 1600-talet, 
menade att leksaken inte var en struntsak. Locke såg lek och leksaken som en tillgång i 
lärandet. (Ibid.)  
 
Under senare delen av 1700-talet tillverkades det mycket leksaker med pedagogiskt 
syfte men i början av 1800-talet så befriades leksakerna till viss del från det 
pedagogiska syftet, detta skedde på grund av att den internationella leksaksmarknaden 
började stärkas. Det var även under denna tid som leksakerna började ägas av barnen 
och inte de vuxna vilket bidrog till att barnen själva fick leka med leksakerna när de så 
önskade varför leken inte kopplades till någon slags undervisning. (Ibid.)  
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Definition av leksaker 

Vad skiljer leksaker från andra föremål som barn kan leka med? Almqvist (1991) 
beskriver en egentlig leksak som ett föremål som är tillverkat endast för att barn ska 
leka med det och en tillfällig leksak är saker som inte är avsedda att leka med men som 
de gärna leker med ändå. Hon menar att de egentliga leksakerna är barnets egendom 
medan de tillfälliga leksakerna måste återlämnas eller återställas till sitt naturliga 
tillstånd. 

Leksaker idag 

Allteftersom att leken har kommit att värderas som något positivt för barns utveckling 
samt att det blivit välkänt att leken har betydelse för barns personlighetsutveckling har 
även leksaker fått en större roll i samhället. Almqvist (1991) tror det är därför det, på 
senare delen av 1900-talet, man på allvar har börjat studera vad leksaker har för 
betydelse för barns utveckling. Vi kan här dra paralleller med hur barn betraktades 
tidigare. Genom historien har barn varit mer eller mindre osynliga, levt på de vuxnas 
villkor, varit maktlösa och beroende, varit placerade längst ner på samhällsstegen. 
Barnen har först under 1900-talet blivit tydliga som egna individer och synen på barn 
och barndom har förändrats radikalt. (Barnombudsmannen, 2000) 

Barns subjektskapande 

Elisabeth Nordin Hultman (2004) utgår ifrån det Sundgren (1989) problematiserar när 
författaren talar om vilken betydelse miljön har för pedagogiken och hur tiden 
organiseras. Hon talar om den  ”dolda läroplanen”, hur sättet att organisera tid och rum 
påverkar eleverna. I förskolan där tiden inte är indelad i lektionspass och raster kan ändå 
frågan ställas, ifall det inte finns andra och kanske nästan lika krävande och 
disciplinerade indelningar av tiden. (Nordin-Hultman, 2004) 
 
Nordin -Hultman menar att pedagogiska rum säger något om vad ett barn är och bör 
vara och därmed också om hur de barn som faktiskt är där skall uppfattas och bedömas. 
(Ibid.) Hon pekar på att hur barnen uppfattas och förstår sig själva kan ses som vara 
beroende av de sammanhang och miljöer i vilka de handlar och iakttas. (Ibid.) Genom 
sina studier har Nordin-Hultman uppfattat skillnader mellan svenska och engelska 
förskolor. Hon uppfattar svenska förskolor som mer stillsamma, lugna och svala på 
grund av hur den fysiska miljön framställs här. 

Det som erbjuds i de rum som barnen först kommer in i och där de mest vistas är sådant som 

kan ses som jämförelsevis svalt. Det kan vara papper och kritor, spel, pussel, lego och klossar, 

småbilar och ett basutbud i dockvrån. Trots att detta också lockar barn, kan det ändå ses som 

mer neutralt och med svagare signaler till aktiviteter. Materialet förefaller således inte vara valt 

för att fånga barns uppmärksamhet”.(Nordin-Hultman, 2004 s.77)  

Hon menar att medan material för experimenterande och laborerande aktiviteter i stor 
utsträckning saknas på svenska förskolor så har man ett starkt betonat tema i materialet 
som ger möjlighet till rörelse och ”grovmotoriska” aktiviteter inomhus. (Ibid.) 
Vi ser här skillnader i svenska och engelska förskolors bärande idéer. Svenska 
förskolors sätt att arrangera materialet för grovmotoriska aktiviteter inomhus involverar 
hela eller större delar av kroppen. Vi har ett stark betonat tema med kroppen och barns 
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”hela kroppen upplevelser” som bärande ide. På engelska förskolor har de det laborativa 
hanterandet – med händerna – som en bärande ide. (Ibid.) 
 
I sociala praktiker som exempelvis förskolan blir rummets makt som Foucault (2003) 
talar om ett villkor för barnens subjektskapande. Genom rummet på förskolan styr man 
barnet att vara på ett visst sätt, rummet tillskriver barnet identitet. Hillevi Lenz Taguchi 
(2004) menar att människor blir samhällsvarelser genom att identifiera sig och 
självdisciplinera sig som subjekt i enlighet med de föreställningar och praktiker som 
iscensätts av professionella inom sociala institutioner som exempelvis förskolan. 
Nordin-Hultman (2004) menar att frågan om reglering, styrning och krav på barns 
anpassning är en aspekt på pedagogiken som inte är särskilt uppmärksammad i 
förskolan och heller inte i skolans lägre stadier. Hon menar att det kanske till och med 
är en osynlig eller förnekad aspekt. Av förskolans starka rumsliga inrutningar och 
avgränsningar blir följden att materialet för barnens verksamheter blir starkt reglerade. 
(Ibid.) 

Tidigare forskning kring leksaker 

I Nelson och Nilssons (2002) avhandling pekar resultaten på att desto närmare ett barn 
är olika föremål och företeelser i sin vardag desto mer verkliga och naturtrogna är de 
leksaker som föreställer dessa föremål och företeelser. Detta gäller även omvänt, desto 
längre från de verkliga föremålen och företeelserna barnen är i sin vardag kan föremålen 
och företeelserna uppfattas vara mindre verkliga och mer abstrakta eller desto mer är 
leksakerna förändrade (se s. 16 för förklaring av förändrade). De har även kommit fram 
till att föremål som normalt finns i barnens vardag är mer representerade som leksaker i 
leksaksinnehavet hos barn än de föremål som barnen inte stöter på i sin vardag, t.ex. 
föremål som tillhör yrkeslivet. Med utgångspunkt i hur de studerat leksaker menar de att 
leksaker inte utgör en potentiell länk till den värld barn ännu inte lärt känna.(Ibid.) 

Mänsklig gestalt 

Nelson och Nilsson (2002) har studerat ur vilket perspektiv människan framställs 
genom leksaker. De problematiserar varför vuxna producerar och konsumerar mycket 
fler avbilder av sig själva än avbilder på de åldersgrupper som avbilderna är avsedda 
för. Genom deras studie framkom att andelen leksaker som föreställde Vuxna 
representerades i mycket högre grad än leksaker som föreställde Spädbarn och 
Barn/Ungdom. De jämförde sina resultat med statistik från SCB från 1999 och kom då 
fram till att leksaksinnehaven i detta fall tycks spegla det verkliga förhållandet mellan 
antal personer i olika åldersgrupper. När de tittade på vilket kön som dominerade bland 
de Vuxna så kom de fram till att det är det manliga könet som dominerar. Med den 
informationen drar de slutsatsen att leksaksinnehaven ger en bild där mannen görs till 
norm. Detta, i kombination med resultaten som visade på dominans av leksaker som 
föreställer vuxna, blir att den idealtypiska människan är en vuxen man. När de tittade på 
hur könen representerades i klassen Barn/ungdom såg det annorlunda ut, där 
dominerade det kvinnliga könet. 
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Naturen 

Leksaker som föreställer djur är relativt vanliga i barnrummen. Antalet Vilda djur är 
något större än Husdjur/bruksdjur. (Nelson & Nilsson, 2002) 

Primära verksamheter 

Nelson och Nilsson(2002) beskriver det Primära verksamhetsområdet som 
verksamheter som är nyttiga, verksamheter som utgör det produktiva arbetet både inom 
hemmets sfär och inom yrkeslivet. I området ingår klasser som Yrkesredskap, 
Husshållsredskap/Mat, Verktyg och Transportmedel. Det framkom av deras forskning 
att de redskap som används inom dessa områden förekommer i leksaksinnehaven 
huvudsakligen som föreställande leksaker. Mindre än en femtedel av dessa leksaker 
hade den ursprungliga funktionen, d.v.s. var original. Dessa leksaker föreställer alltså 
de redskap som vuxna använder sig av i dessa områden dock utan den funktion som 
finns i verkligheten. 
 
Nelson och Nilssons (2002) resultat visar att en stor del av de leksaker som finns i 
barnrummen föreställer leksaker inom olika Samhälleliga verksamheter. De har fått 
fram att det finns fler leksaker under privata sfären än under yrkessfären. Detta 
förklarar de med att många av föremålen används inom de båda områdena och blir då 
placerade under privata sfären. Endast de leksaker som enbart används i yrkeslivet blir 
placerade i yrkessfären. De konstaterar också att antalet yrkesrelaterade redskap i 
barnrummen är få, vilket kan uppfattas som att leksakerna i barnrummet utgör en 
semiotisk resurs för att skapa vissa betydelser men inte andra. De menar att personer 
som har erfarenhet utav både yrkeslivet och privatlivet lätt skulle kunna peka på att 
yrkeslivets redskap är mindre representerade än privata redskap. För barnen som inte 
har erfarenhet av yrkeslivet erbjuder leksaksinnehavet en spegling av verkliga 
förhållanden. Många av de saker som finns i hemmet, finns också representerade som 
leksaker. Nelson och Nilsson (Ibid.) menar att ett barn inte kan sakna något i sitt 
leksaksinnehav som de inte vet finns i verkligheten. Men om barnet skulle ha en leksak 
som det inte har någon erfarenhet av skulle denna leksak, t.ex. kunna vara en länk till 
yrkeslivet. 

Sekundära verksamheter 

De Sekundära verksamheterna beskriver Nelson och Nilsson som verksamheter som är 
onyttiga. I området ingår klasser som Form, Bild, Litteratur, Musik och Idrott. Av deras 
forskning framkom det att de leksaker som finns inom detta område huvudsakligen var 
Original, alltså icke föreställande. Hela 95 % av leksakerna inom detta område hade 
den ursprungliga funktionen kvar och tillåter barnen att använda leksaken som den 
vuxna använder redskapet i verkligheten. 

Forskning på förskolor 

Birgitta Almqvist (1991) har forskat kring barns leksaker i förskolan. Hon menar att 
förskolorna är lika när det kommer till inköpen av leksaker vilket leder till att alla 
förskolor har nästan samma sorts leksaker. Hon skriver att de skillnader som finns 
främst beror på åldrarna i de olika barngrupperna. Det finns t.ex. mer 
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konstruktionsleksaker på institutioner för yngre barn än för äldre. Nordin-Hultman 
(2004) menar att miljö och material alltid har varit en central del av pedagogiken. I 
svenska förskolor finns ett stark enhetligt kulturellt mönster för hur de är inredda, 
utrustade och hur dagsprogrammet är planerat. Mönstret är starkt traditionsburet och 
kanske inte så reflekterande, snarare taget för givet. Pedagogiska miljöer kan iscensättas 
på många olika sätt, olika miljöer förmedlar olika budskap om bl.a. vilka aktiviteter som 
är lämpliga och vilka handlingar som utvecklings- och läroprocesser skall vila på, de i 
sin tur förmedlar andra budskap om hur man skall vara som ett förskolebarn. (Ibid.) 

Leksaker 

Arne Trageton (1996) menar att det är det ostrukturerade materialet, d.v.s. 
konstruktionsmaterial som är de viktigaste leksakerna. Han menar också att de 
strukturerade leksakerna är onödiga och delvis har en dålig inverkan på leken. Trageton 
anser att ”färdiga leksaker” tar ifrån barnen att själva tillverka symboler för djur och 
människor och deras tillbehör. I Almqvists (1994) undersökning om leksakernas kultur 
på svenska förskolor framkommer att urvalet av leksaker och lekmaterial i svenska 
förskolor kan antas vara resultat av en lång tradition med rötter i Fröbels pedagogik. 
Hon har även jämfört den traditionella förskolan med Montessoriförskolor och 
Waldorfförskolor och märkt skillnader i leksaksinnehavet då den traditionella förskolan 
ännu inte lyckats fastställa kriterier för leksaker och lekmaterial förutom de 
grundläggande material som ofta bestämts av kommunen. 

Centrala begrepp 
Som grund i skapande av klassificeringssystemet har Nelson och Nilsson (2002) utgått 
ifrån de två begreppen ”det betecknande” och ”det betecknade” som är hämtade från 
semiotiken, läran som studerar tecken eller teckensystem. De två begreppen används för 
att beskriva en relation mellan ett tecken och vad ett tecken kan peka på eftersom detta 
är något annat än en fysisk företeelse. Det betecknande har en materiell status och det 
betecknade är en mental företeelse. Nelson och Nilsson (Ibid.) tog utifrån dessa sin 
utgångspunkt i indelningsgrunderna – Vad föreställer/betecknar och Hur föreställer 
leksaker något i sin klassificering. 
 
Nelson och Nilsson (2002) har som utgångspunkt att enskilda leksaker är tecken och att 
leksakerna har en förmåga att beteckna föreställningar som är förknippade med olika 
handlingar. De menar också att föreställningar kan ses som individuella, sociala eller 
kollektiva. Den individuella föreställningen handlar om hur enskilda människor tänker 
kring olika saker. Sociala föreställningar handlar om att föreställningar delas med 
människor inom särskilda sociala grupper och sammanhang. De kollektiva 
föreställningarna kan man beskriva som föreställningar som delas av alla personer i en 
större grupp som till exempel ett samhälle eller en kultursfär. Det är utifrån de 
kollektiva föreställningarna som Nelson och Nilsson (Ibid.) har utgått när det genomfört 
sin undersökning. 
 
Två begrepp som förekommer i Nelson och Nilssons avhandling är paradigm och 
syntagm. Dessa begrepp har forskarna tagit till hjälp då de vill ta reda på vilka tänkbara 
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betydelser leksaker kan ha genom att de ingår i ett leksaksinnehav i en uppsättning 
tillsammans med andra leksaker. Begreppen beskriver hur enskilda tecken kan vara 
organiserade så att de utgör koder. Det enskilda tecknet får betydelse först när det är 
relaterat till ett eller flera andra tecken. Detta innebär att betydelsen är byggd på 
någonting annat än vad det enskilda tecknet står för, för sig självt. För att beskriva 
paradigm har vi tagit stöd av Nelson och Nilssons referat från Fiske (1982). Han 
beskriver paradigm som en uppsättning ur vilket ett urval sker, endast en enhet ur denna 
uppsättning får väljas. Alla enheter i ett paradigm måste ha något gemensamt men varje 
enhet måste lätt kunna skiljas från andra i paradigmet. Nelson och Nilsson beskriver 
således att ett paradigm av leksaker kan diskuteras med utgångspunkt i de huvudklasser 
och underklasser som vi kommer att använda i vår klassificering av leksaker. De menar 
att det totala utbudet av föreställande leksaker som finns på marknaden kan betraktas 
som ett paradigm då det har gemensamt att de föreställer något ur den verkliga världen. 
För att beskriva begreppet syntagm har vi även här tagit stöd av Nelson och Nilsson 
som menar att syntagm är en konstellation av enheter ur ett paradigm som väljs ut för 
att skapa betydelser. 

Ett barns leksaksinnehav kan betraktas som ett syntagm genom att det består av en 

kombination av urval av tecken (enskilda leksaker) inom ett och samma eller olika paradigm 

(klasser). (Nelson & Nilsson 2002,s.136) 
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Kapitel 3 Metod 

För att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar har vi genomfört en 
leksaksinventering på förskolorna. Eftersom det redan finns liknande forskning har vi 
använt oss av ett redan existerande klassificeringssystem vid inventeringarna. Vi har 
utgått från Nelson och Nilssons (2002) avhandling ”Det massiva barnrummet”. Deras 
avhandling tar upp teoretiska och empiriska studier av leksaker. Vi har utnyttjat och 
tolkat Nelson och Nilssons (2002) klassificeringssystem i vår inventering och 
jämförelse av leksaksinnehavet mellan olika förskolor med olika pedagogiska 
inriktningar. Vi har satt oss in i klassificeringssystemet och sedan utarbetat en egen mall 
som vi använt oss av vid färdigställandet av inventeringarna, se bilaga. Mallen består av 
klassificeringssystemets olika klasser utformade i en matris.  
 
Doktorsavhandlingen Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande av Elisabeth 
Nordin-Hultman (2004) vid lärarhögskolan i Stockholm har varit till stor nytta i vår 
studie. Vi har med hjälp av hennes avhandling fått möjlighet att sätta våra resultat i 
relation till begreppet subjektskapande. Nordin-Hultman pekar på miljön och de 
material som finns tillgängliga, hur det skapar möjligheter och hinder för människan 
och hur hon ser på sig själv. 
 
Den litteratur vi har använt oss av i uppsatsen har vi mestadels funnit via databasen 
Libris webbsök. Utöver Libris har vi sökt efter litteratur direkt i bibliotekskataloger hos 
Stockholms stadsbibliotek och Lärarhögskolans bibliotek. Vi har utgått från vårt syfte 
när vi har sökt efter litteratur. De sökord som vi har använt oss av är pedagogik, 
förskola, leksaker, subjektskapande, fysisk miljö, pedagogisk miljö, leksaksforskning, 
förskolans miljö, toys, Montessori, Waldorf och Reggio Emilia. 
 

Urval 
Våra studier är utförda på tre olika förskolor med tre olika pedagogiska inriktningar. Vi 
har valt att besöka förskolor med inriktning mot Waldorf, Montessori, och Reggio 
Emilia. Studien genomfördes inom Stockholms stad dels som avgränsning och dels för 
att vi själva är bosatta där. Anledningen till att vi valde att besöka olika pedagogiska 
inriktningar var att vi på detta sätt ansåg att studien skulle tillföra mer både till våra 
studier och till den pågående debatten kring förskolans fysiska miljö. 

Uppläggning och genomförande 
Inför inventeringarna har vi satt oss in i de olika klasserna och tillsammans genomfört 
varje inventering. Alla leksaker är indelade efter vår (forskarnas) gemensamma 
uppfattning om, inom vilka klasser leksakerna ska placeras. Vi har vid kontaktande av 
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förskolorna bett om att få tillgång till lekrummen när det varit tomma på barn eftersom 
det underlättar inventeringen. Under varje inventeringstillfälle har vi haft begränsat med 
tid eftersom förskolorna varit öppna och barnen inte kunde vara utestängda från sitt 
lekrum en hel dag. Vid varje inventeringstillfälle har vi haft cirka två timmar till vårt 
förfogande. Vi valde därför att ta med oss två kameror och fotografera de flesta av 
leksakerna för att sedan kunna sitta i lugn och ro utan tidspress och analysera vilken 
klass en leksak tillhör. Under klassificeringen av leksakerna stötte vi på en del problem i 
klassificeringssystemet. Vid klassificering av mänskliga gestalter har det varit svårt att 
avgöra om det har varit ett spädbarn, barn/ungdom eller en vuxen. Vi saknade en 
underklass under mänskliga gestalter, oidentifierbar ålder. Alla de mänskliga gestalter 
som vi inte med säkerhet kunnat åldersbestämma har vi placerat under klassen 
barn/ungdom. Vid inventeringarna har vi inte klassificerat möbler som till exempel 
bokhyllor, soffor, garderober, tavlor, bord och stolar eftersom dessa antagligen inte är 
införskaffade eller avsedda för lek. Däremot har vi inventerat möbler som är inköpta för 
lek, t.ex. de möbler som ingår i dockvrån, litet bord, små stolar, hyllor i barnens höjd 
m.m. 
 

Beskrivning av klassificeringssystemet 

Nelson och Nilsson (2002) har i sin klassificering två huvudområden: Naturligt 
förekommande företeelser och Samhälleliga verksamhetsområden, inom dessa 
huvudområden finns olika underklasser. (Se figur 1.) Under Naturligt förekommande 
företeelser finner vi enkla biologiska klasser d.v.s. att slutsatser byggs på naturliga 
variationer inte på socialt konstruerade aspekter av mänskligheten. Under samhälleliga 
verksamhetsområden finner vi att resonemanget är det omvända d.v.s. att vi hittar ett 
socialt och teoretiskt resonemang. 
 
 

Klassificering av leksaker som föreställer/betecknar Naturligt förekommande företeelser 

 

Mänsklig gestalt 

 

Naturen 

1. Gestalt av spädbarn 
2. Gestalt av barn & ungdom 
3. Gestalt av vuxen 

4. Vilda djur 
5. Husdjur/bruksdjur 
6. Växter 

 

Klassificering av leksaker som betecknar samhälleliga verksamhetsområden 

 

Primära verksamheter 

 

Sekundära verksamheter 

Yrkessfären Konstform 

7. Yrkesredskap i varuproduktion 
8. Yrkesmiljö i varuproduktion 
9. Yrkesredskap i tjänsteproduktion 
10. Yrkesmiljö i tjänsteproduktion 

19. Bild 
20. Form 
21. Konstruktion 
22. Litteratur 
23. Musik 
24. Teater & spex 
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Privata sfären Spel 

11. Transportmedel 
12. Bostad 
13. Boendeinteriör 
14. Verktyg 
15. Hushållsredskap/mat 
16. Omsorg & skönhet 
17. Kläder 
18. Övriga privata redskap 

25. Bordsspel 
26. Pussel 
27. Idrottsredskap 
28. Rörelseredskap 

Figur 1. Klassificering med avseende på Vad leksaker föreställer/betecknar. Källa: 
Nelson och Nilsson (2002) 
 

Klasser till Naturligt förekommande förseelser 

Klasser till Naturligt förekommande företeelser är Mänsklig gestalt och Naturen. 
Mänskliga gestalter är alla de leksaker som föreställer en människa eller en människoliknande 

varelse, som har de karaktäristiska mänskliga dragen: upprätt hållning, armar, ben och bål. 

(Nelson & Nilsson, 2002, s.82) 

Det är inte alltid självklart vilket kön enskilda leksaker har särskilt inte leksaker som 
inte föreställer människor utan människoliknande varelser. Till de traditionella klasserna 
Man (M) och Kvinna (K) tillkommer därför klassen Oidentifierbart (O). 
 
Nelson och Nilsson (2002) problematiserar vad natur är och bygger sin klassificering på 
djuren med utgångspunkt i deras relation till människan dvs. antingen Vilda djur eller 
Husdjur/Bruksdjur. De menar att leksaker som föreställer företeelser i växtriket oftast 
gör det i form av enskilt avgränsade organismer, t.ex. träd, buskar och blommor. 

Klasser till Samhälleliga verksamhetsområden 

Den Primära verksamheten hamnar under samhällets produktions- och 
konsumtionssystem. Sekundära verksamheter är kulturell verksamhet. Primära 
verksamheter kan klassas som nyttiga medan Sekundära skulle kunna klassas som 
onyttiga. 

Leksaksinventering utifrån fyra aspekter 

Det finns fyra olika klasser att använda för att klassificerar om och Hur leksaker 
föreställer något: Original, Kopia, Förenklade och Förändrade. En leksak kan vara 
antingen Icke föreställande eller Föreställande. 

Om leksaken bedöms som icke föreställande betraktas den som original. Om leksaken 

däremot bedöms som föreställande så frågar vi oss först om den har något tillägg eller inte. Här 

råder också ett antingen-eller-förhållande. Har leksaken tillägg betraktas den som förändrad. 

Om den inte har tillägg görs en bedömning av likhetsgrad med avseende på form och detaljer 

för att vi ska kunna fastställa om leksaken är kopia eller förenklad. (Nelson & Nilsson 2002, 

s75) 

Icke föreställande leksaker 
 

Föreställande leksaker 

1. Original  
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 2. Kopia 
 3. Förenklade 
 4. Förändrade 
Figur 2. Klassificeringssystem med avseende på om och Hur leksaker föreställer. 

Materialbearbetning 
Efter varje leksaksinventering har vi gått igenom tagna foton. Under genomgången av 
fotografierna har vi tillsammans gått igenom varje leksak så att vi båda är överens om 
vilken klass leksaker ska placeras under. När vi bestämt detta satte vi in leksaken i den 
mall vi utarbetat utifrån Nelson och Nilssons (2002) klassificeringssystem. När alla 
leksaker var insatta i vår mall räknade vi samman hur många leksaker totalt det fanns i 
lekrummet på förskolan. Efter att vi satt in alla leksaker i mallen arbetade vi utifrån 
denna och satte in de olika resultaten i tabeller som redovisas under kapitlet resultat. 
Dessa tabeller delade vi in i två områden Vad leksaker föreställer och Hur leksaker 
föreställer. I analysen har vi tittat på vad vi har fått fram i resultaten, vägt samman dessa 
och jämfört de tre olika förskolornas leksaksinnehav. I diskussionen har vi diskuterat 
hur världen blir föreställd genom leksaksinnehaven på förskolorna samt satt det i 
relation till begreppet subjektskapande som tillexempel att den idylliska människan är 
en vuxen man.  

Tillförlitlighetsfrågor 
Studiens empiri består av tre leksaksinventeringar byggda på en analysmodell. Det är 
våra leksaksinventeringar som ligger till grund för vår uppsats. Våra inventeringar 
skulle kunnas göra ytterligare en gång varvid resultaten skulle kunna bli något 
annorlunda med tanke på att vi har klassificerat leksaker utefter vår bedömning av vad 
leksaken föreställer/betecknar. Eftersom vi har gjort leksaksinventeringarna tillsammans 
har vi undgått att sinsemellan få olika bedömningar om var leksakerna ska placeras i 
klassificeringssystemet. Dessa problem skulle ha kunnat uppstå om vi valt att dela upp 
förskolorna och genomfört inventeringarna enskilt. Vi har, likt Nelson och Nilsson, 
använt oss av de kollektiva föreställningar som finns av leksaker. De kollektiva 
föreställningarna delas med många människor inom en större social grupp t.ex. ett 
samhälle eller en kultursfär. Om någon utanför det samhälle vi lever i och med en annan 
kultur än den vi lever med skulle ha genomfört inventeringarna skulle resultaten 
förmodligen vara annorlunda. 
 
Under bearbetningen av det insamlade materialet från inventeringarna väcktes tanken 
om att förskolorna haft möjlighet att både städa sina lekrum och gå igenom sin leksaker 
och plocka undan sådant som varit trasigt eller slitet. Vi vet också att förskolor med 
speciella inriktningar är välbesökta och vill göra ett bra intryck på sina besökare.  
 
Metoden vi har använt är Nelson och Nilssons (2002) klassificeringssystem, detta har vi 
använt för att kunna studera hur många leksaker av olika kvalitéer (klasser) som 
återfinns på de tre förskolor vi besökt. 
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Etiska aspekter 
I vår studie har vi inte använt oss av enskilda individer som informatörer utan endast av 
olika förskolors leksaksinnehav. Förskolorna har fått vara anonyma i det avseende att 
deras namn och lokalisering inom Stockholms stad inte angivits. Vi anser att det är 
relevant för vår studie att ange vilken pedagogik de förskolor vi besökt arbetar efter då 
vi anser att det är intressant att identifiera likheter och olikheter dem emellan. 
Eventuella konsekvenser som resultaten från denna studie kan få skulle kunna vara en 
ökad problematisering av de underliggande pedagogiska idéerna inom varje 
förskoleinriktning. Vilka konsekvenser detta skulle kunna få är svårt att bedöma - det 
ligger i betraktarens öga, beroende på vad läsaren vill få ut av undersökningen. 
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Kapitel 4 Resultat 

Här kommer vi att presentera de resultat, baserat på Nelsons och Nilsson (2002) 
klassificeringssystem för leksaker, som vi fick fram genom leksaksinventeringen av tre 
förskolors lekrum. Vi har valt att redovisa våra resultat i ett flertal tabeller med 
utgångspunkt i vårt syfte vilket beskrivits tidigare i studien, d.v.s. att undersöka och 
jämföra leksaksinnehavet mellan olika förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Vi 
vill se hur världen blir föreställd genom förskolornas leksaker och diskuterar det i 
relation till begreppet subjektskapande. 
  
Tabell 1. Totalt antal leksaker och barn på resp. förskola 
Antal leksaker & 
antalet barn 

L B L/B 

Waldorf 322 12 26,8 
Montessori 422 15 28,1 
Reggio Emilia 711 15 47,4 
Total 1475 42 35,1 
 
Som synes i tabell 1 ovan har vi på de tre olika förskolornas lekrum registrerat 1475 
leksaker (L), fördelade på de 42 barn som tillhör de avdelningar vi besökt. Det kan vara 
värt att framhålla, vilket också synes i tabell 1, att avdelningarna har olika stora 
barngrupper (B) vilket eventuellt kan påverka antalet leksaker på respektive avdelning. 
Detta har vi dock inte tagit hänsyn till i studien eftersom samtliga förskolor vi besökte 
berättade att de har olika stora barngrupper från år till år. Av tabell 1 framgår också 
antal leksaker per barn (LB) på respektive avdelning samt antalet leksaker per barn 
totalt vid hopslagning av alla förskolors barngrupper och leksaker. 

Beskrivning av data 
Vi kommer att beskriva leksaksinnehaven med utgångspunkt i de två nivåerna Vad och 
Hur ur klassificeringssystemet. 

Vad leksakerna föreställer  

Till en början vill vi redovisa resultaten från klassificeringens två huvudområden, 
naturligt förekommande företeelser och samhälleliga verksamhetsområden. Se figur 1. 
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Tabell 2. Antalet leksaker inom de två huvudområdena 
Huvudområden Waldorf % Montessori % Reggio 

Emilia 
% 

Naturligt förekommande 
företeelser 

121 37,6 23 5,2 207 29,1 

Samhälleliga 
verksamhetsområden 

201 62,4 419 94,8 504 70,9 

Totalt 322 100,0 442 100,0 711 100 
 
Nedan beskriver vi leksaksinnehaven inom huvudområdenas klasser var för sig. Vi 
börjar med klassen Mänskliga gestalter till vilket underklasserna Spädbarn, 
Barn/ungdom och Vuxen tillhör. 
 
Tabell 3. Leksaker som föreställer/betecknar Mänskliga gestalter. 
Mänsklig gestalt Waldorf % Montessori % Reggio Emilia % 

Spädbarn 11 16,7 4 80,0 12 13,5 

Barn/ungdom 25 37,9 1 20,0 13 14,6 

Vuxen 30 45,5 0 0,0 64 71,9 

Total 66 100,0 5 100,0 89 100,0 
 
I samband med kartläggningen av Mänskliga gestalter har vi även registrerat vilket kön 
som blir föreställt/betecknat genom leksakerna. Biologiskt kön Man (M) och Kvinna 
(K) har registrerats och redovisas här. De Mänskliga gestalter som inte gått att 
identifiera vilket kön leksaken föreställer/betecknar har registrerats som Oidentifierbart 
(O). 
 
Tabell 4. Representerade Mänskliga gestalter med avseende på kön  
Genus Waldorf % Montessori % Reggio Emilia % 

Man (M) 24 36,4 0 0,0 42 47,2 

Kvinna (K) 14 21,2 2 40,0 23 25,8 

Oidentifierbart (O) 28 42,4 3 60,0 24 27,0 

Total 66 100,0 5 100,0 89 100,0 
 
Nu ska vi fokusera på den andra klassen inom Naturligt förekommande företeelser, 
Naturen. Inom Naturen finns underklasserna Vilddjur, Husdjur/Bruksdjur och Växter. 
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Tabell 5. Leksaker som föreställer/betecknar klassen Natur. 
Naturen Waldorf % Montessori % Reggio Emilia % 

Vilddjur 18 32,7 18 100,0 71 60,2 

Husdjur/Bruksdjur 33 60,0 0 0,0 46 39,0 

Växter 4 7,3 0 0,0 1 0,8 

Total 55 100,0 18 100,0 118 100,0 
 
Här redovisar vi olika klasser inom huvudområdet Samhälleliga verksamhetsområden. 
Först redovisar vi de två klasserna Primära verksamheter och Sekundära verksamheter i 
relation till varandra. 
 
Tabell 6. Leksaker inom Samhälleliga verksamhetsområden 
Samhälleliga 
verksamhetsområden 

Waldorf % Montessori % Reggio 
Emilia 

% 

Primära verksamheter 176 87,6 233 55,6 404 80,2 

Sekundära verksamheter 25 12,4 186 44,4 100 19,8 

Totalt 201 100,0 419 100,0 504 100,0 

 
I tabell 7 redovisas antal leksaker inom Primära verksamheter med underklasserna 
Yrkessfären och Privata sfären. 
 
Tabell 7. Leksaker inom Primära verksamheter. 
Primära verksamheter Waldorf % Montessori % Reggio 

Emilia 
% 

Yrkessfären    

Yrkesredskap i 
varuproduktionen 

3 1,7 0 0,0 1 0,2 

Yrkesmiljö i 
varuproduktionen 

4 2,3 0 0,0 1 0,2 

Yrkesredskap i 
tjänsteproduktionen 

11 6,3 20 8,6 57 14,1 

Yrkesmiljö i 
tjänsteproduktionen 

0 0,0 3 1,3 4 1,0 

Totalt i Yrkessfären 18 10,2 23 9,9 63 15,6 

 
 
Privata sfären 

   

Transportmedel 9 5,1 7 3,0 25 6,2 
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Bostad 4 2,3 0 0,0 0 0,0 
Boendeinteriör 46 26,1 50 21,5 40 9,9 
Verktyg 0 0,0 4 1,7 4 1,0 
Hushållsredskap/Mat 73 41,5 97 41,6 109 27,0 
Omsorg och skönhet 0 0,0 0 0,0 6 1,5 
Kläder 18 10,2 40 17,2 97 24,0 
Övriga privata redskap 8 4,5 12 5,2 60 14,9 

Totalt i Privata sfären 158 89,8 210 90,1 341 84,4 

Total 176 100,0 233 100,0 404 100,0 
 
I tabell 8 redovisas leksaker inom området Sekundära verksamheter i underklasserna 
Konstform och Spel. 
 
Tabell 8. Leksaker inom Sekundära verksamheter. 
Sekundära 
verksamheter 

Waldorf % Montessori % Reggio 
Emilia 

% 

Konstform    

Bild 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Form 22 88,0 29 15,6 0 0,0 
Konstruktion 2 8,0 18 9,7 3 3,0 

Litteratur 0 0,0 21 11,3 78 78,0 
Musik 1 4,0 70 37,6 8 8,0 
Teater och spex 0 0,0 8 4,3 1 1,0 

Spel    

Bordspel 0 0,0 2 1,1 0 0,0 
Pussel 0 0,0 5 2,7 0 0,0 
Idrottsredskap 0 0,0 19 10,2 10 10,0 
Rörelseredskap 0 0,0 14 7,5 0 0,0 

Total 25 100,0 186 100,0 100 100,0 
 

Hur leksakerna föreställer 

Här presenterar vi resultatet i förhållande till Hur föreställandet ser ut. I tabell 9 
redovisas hur många leksaker totalt som har klassificerats som Original, Kopia, 
Förenklad respektive Förändrad på de olika förskolorna. 
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Tabell 9. Hur leksakerna föreställer 
Föreställer Waldorf % Montessori % Reggio 

Emilia 
% Total % 

* 
Icke föreställande 
leksaker 

     

Original 64 20 251 57 146 21 31,3 

Föreställande 
leksaker 

     

Kopia 77 24 115 26 330 46 35,4 
Förenklad 176  55 68 15 195 27 29,8 
Förändrad 5 1 8 2 40 6 3,6 

Totalt 322 100 442 100 711 100 100,1 
* procenten är uträknad på förskolornas totala antal leksaker, 1475. 
 
I tabell 10 redovisar vi hur många leksaker det finns under varje klass i respektive 
förskola samt hur många leksaker som är Original, Kopia, Förenklad eller Förändrad 
på alla förskolor sammanslaget. 
 
Tabell 10. Vad klasserna fördelade på de fyra hur klasserna 

 Vad leksaker föreställer på 

respektive förskola 

Antal leksaker på 

samtliga förskolor 

Hur leksaker föreställer på samtliga förskolor 

 Waldorf 

% 

Montessori 

% 

Reggio 

Emilia

% 

Totalt Totalt % 

 

O % K % Fe % Fä % 

1. Spädbarn 3,4 0,9 1,7 27 1,8 0 0 4 14,8 23 85,2 0 0 

2. Barn/Ungdom 7,8 0,2 1,8 39 2,6 0 0 11 28,2 25 64,1 3 7,7 

3. Vuxen 9,3 0 9 94 6,4 0 0 41 43,6 42 44,7 11 11,

7 

4. Vilda djur 5,6 4,1 10 107 7,3 0 0 73 68,2 24 22,4 10 9,3 

5. Husdjur/Bruksdjur 10,2 0 6,5 79 5,4 0 0 29 36,7 38 48,1 12 15,

2 

6. Växt 1,2 0 0,1 5 0,3 0 0 2 40 3 60 0 0 

7.Yrkesredskap – 

varu 

0,9 0 0,1 4 0,3 0 0 0 0 4 100 0 0 

8.Yrkesmiljö – varu 1,2 0 0,1 5 0,3 0 0 4 80 1 20 0 0 

9. Yrkesredskap – 

tjänst 

3,4 4,5 8 88 6 0 0 17 19,3 64 72,7 7 8 

10. Yrkesmiljö – 

tjänst 

0 0,7 0,6 7 0,5 0 0 0 0 7 100 0 0 

11. Transportmedel 2,8 1,6 3,5 41 2,8 0 0 18 43,9 23 56,1 0 0 

12. Bostad 1,2 0 0 4 0,3 0 0 0 0 2 50 2 50 

13. Boendeinteriör 14,3 11,3 5,6 136 9,2 53 39 65 47,8 14 10,3 4 2,9 
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14. Verktyg 0 0,9 0,6 8 0,5 0 0 1 12,5 7 87,5 0 0 

15. Hushållsredskap/ 

mat 

22,7 21,9 15,3 279 18,9 31 11,1 125 44,8 123 44,1 0 0 

16. Omsorg & 

skönhet 

0 0 0,8 6 0,4 2 33,3 2 33,3 2 33,3 0 0 

17. Kläder 5,6 9 13,6 155 10,5 51 32,9 96 61,9 5 3,2 3 1,9 

18. Övriga privata 

redskap 

2,5 2,7 8,4 80 5,4 28 35 28 35 24 30 0 0 

19. Bild 0 0 0 0 0 0  0  0  0  

20. Form 6,8 6,6 0 51 3,5 51 100 0 0 0 0 0 0 

21. Konstruktion 0,6 4,1 0,4 23 1,6 23 100 0 0 0 0 0 0 

22. Litteratur 0 4,8 11 99 6,7 99 100 0 0 0 0 0 0 

23. Musik  0,3 15,8 1,1 79 5,4 77 97,5 2 2,5 0 0 0 0 

24. Teater & spex  0 1,8 0,1 9 0,6 0 0 1 11,1 8 88,9 0 0 

25. Bordsspel  0 0,5 0 2 0,1 2 100 0 0 0 0 0 0 

26. Pussel  0 1,1 0 5 0,3 5 100 0 0 0 0 0 0 

27. Idrottsredskap  0 4,3 1,4 29 2 26 89,7 3 10,3 0 0 0 0 

28. Rörelseredskap 0 3,2 0 14 0,9 13 92,9 0 0 0 0 1 7,1 

Totalt 99,8 100 99,7 1475 100 461  522  439  53  

 

Kommentarer 
Genom tabellerna kan vi se många likheter och olikheter mellan förskolornas 
leksaksinnehav. Materialet från inventeringarna kan skäras och presenteras på många 
olika sätt för att jämföra flera aspekter på resultatet. De tabeller som har redovisats är de 
som vi bedömt vara mest relevanta i relation till vårt syfte och våra frågeställningar. 

Analys 
Här vägs resultaten ifrån våra leksaksinventeringar på de 3 olika förskolorna samman 
och jämförs. Vi belyser likheter och skillnader mellan förskolornas leksaksinnehav. 

Jämförelser av leksaksinnehavet 

Leksaksinnehavet i lekrummen skiljer sig markant till antal mellan förskolorna. 
Waldorf-förskolan hade ett utbud på 322 leksaker uppdelat på 12 barn, Montessori-
förskolan 422 leksaker på 15 barn och Reggio Emilia-förskolan 711 leksaker på 15 
barn. Skillnaden i antal leksaker per barn blir stor när vi jämför Waldorf-förskolans 26,8 
leksaker per barn med Reggio Emilia-förskolans 47,4 leksaker per barn. 
Vi kommer vidare inte att analysera antalet leksaker från varje förskola utan kommer 
utgå ifrån hur stor andel leksaker i procent som är representerade inom klassificeringens 
olika klasser. 
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Naturligt förekommande företeelser 

Inom de två huvudområdena Naturligt förekommande företeelser och Samhälleliga 
verksamhetsområden dominerar antalet leksaker inom de Samhälleliga 
verksamhetsområdena. (se tabell 2.) Montessori-förskolan har endast 5 % leksaker inom 
huvudområdet Naturligt förekommande företeelser medan motsvarande andel på 
Waldorf-förskolan är 38 % och på Reggio Emila-förskolan 29 %. Det vi upptäckte vid 
inventeringarna var att Montessori-förskolan hade väldigt liten andel Mänskliga 
gestalter (se tabell 3) och en liten andel leksaker inom klassen för Natur (se tabell 5). 
Detta är en bidragande orsak till att Montessori-förskolans leksaker inom huvudområdet 
för Naturligt förekommande företeelser är underrepresenterat. På de två andra 
förskolorna fanns det många små mänskliga gestalter och många små djur att använda i 
leken, vilket inte fanns på Montessori-förskolan. 
 
Vi har vidare analyserat de mänskliga gestalterna ur ett genusperspektiv och identifierat 
gestlaterna som Man, Kvinna eller Oidentifierbart. Inom klassen mänskliga gestalter 
finns det flest män, därefter gestalter med oidentifierbart kön och minst representerade 
är kvinnorna om alla förskolornas resultat sammanställs. Som konstaterats har 
Montessori väldigt få mänskliga gestalter, de har dessutom inga manliga gestalter 
medan det på de andra två förskolorna är männen som dominerar bland könen. 
 
Inom klassen för Natur dominerar Vild djuren vid sammanslagning av förskolornas 
leksaker, Waldorf-förskolan har dock fler Husdjur/bruksdjur än Vild djur medan 
Montessori-förskolan bara har ett fåtal Vild djur och inga Husdjur/Bruksdjur eller 
Växter alls. Vi kan också konstatera att det bara finns ett fåtal Växter bland leksakerna 
på samtliga förskolor. 

Samhälleliga verksamhetsområden 

Inom huvudområdet Samhälleliga verksamhetsområden finns klasserna Primära 
verksamheter och Sekundära verksamheter. Inom dessa två klasser dominerar de 
Primära verksamheterna. (se tabell 6) Inom den Primära verksamheten dominerar den 
Privata sfären starkt. (se tabell 7) Inom Yrkessfären är klassen Yrkesredskap i 
tjänsteproduktion dominerande, de övriga klasserna är nästan helt orepresenterade. Här 
hamnade många fordon i form av brandbilar, polisbilar, flygplan och tåg. Inom den 
Privata sfären framträder klasserna Boendeinteriör, Hushållsredskap/mat och Kläder 
starkast medan klasserna Bostad och Omsorg/Skönhet i princip är orepresenterade. 
 
Inom den Sekundära verksamheten ingår klasserna Konstform och spel, klassen 
Konstform dominerar (se tabell 8). Inom klassen Konstform är det stor skillnad på vad 
som dominerar inom de olika förskolorna. På Waldorf- förskolan dominerar Form, på 
Montessori-förskolan dominerar Musik och på Reggio Emilia- förskolan dominerar 
Litteratur. Klassen Bild är orepresenterad på samtliga förskolor. Klassen Spel är nästan 
helt orepresenterad på samtliga förskolor förutom några enstaka leksaker, dock har 
Waldorf-förskolan inga leksaker alls representerade under klassen. 
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Hur föreställer leksakerna  

När vi slagit samman förskolornas resultat i förhållande till hur föreställandet ser ut 
bland leksaker har vi fått fram att det är relativt jämt mellan Original, Kopia och 
Förenklad. Antalet Förändrade leksaker ligger bara på 3,6 %. Om däremot 
föreställandet i de enskilda förskolorna studeras framkommer att det ser väldigt olika ut, 
Waldorf-förskolan har merparten (55 %) av sina leksaker föreställande Förenklade,  vid 
Montessori-förskolan har de merparten (57 %) av sina leksaker föreställande Original 
och vid Reggio Emilia förskolan har de merparten (46 %) av sina leksaker föreställande 
Kopior. 

Kommentarer 

Förskolor har vanligtvis tillgång till flera rum. Vi har dock endast utfört inventeringar i 
lekrum (det rum som barnen oftast tillbringar tid i vid fri lek). Även om det står 0 i en 
viss klass så betyder inte det att förskolan inte alls har några sådana leksaker, utan 
endast att det inte fanns några sådana leksaker representerade i lekrummet. Vilka 
leksaker som finns eller inte finns beror på i vilket rum förskolan valt att placera dem. 
Vi bedömer trots detta att leksakerna i respektive förskolas lekrum är representativt för 
respektive förskolas totala innehav av leksaker. 
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Kapitel 5 Diskussion 

Genom vår studie har vi i de förskolor vi besökt identifierat de underliggande sociala 
mönster som finns uttryckta i deras leksaksinnehav. Förskolorna ger en begränsande 
världsbild genom sina leksaker. Vi vill med denna studie väcka reflektion kring 
förskolors leksaksinnehav. Vår studie kan ge förskolor ökad kunskap om leksakernas 
betydelse eftersom vi sätter förskolors leksaksinnehav i relation till barns 
subjektskapande. Vi vill att förskolor ska analysera sammansättningen av sina leksaker 
och fundera kring hur världen blir föreställd och hur det kan påverkar barns 
subjektskapande. 
 
Nedan jämför vi våra resultat av leksaksinventeringen med tidigare forskning. Vi 
kommer även att diskutera den sista av våra forskningsfrågor i relation till våra resultat 
och begreppet subjektskapande. 

Hur världen blir föreställd 
Vi har med hjälp av klassificeringen haft möjlighet att sätta in enskilda leksaker i 
klasser. Man kan se det totala utbudet av leksaker på förskolorna som ett paradigm 
eftersom de alla har gemensamt att de föreställer något ur den verkliga världen. Den 
enskilda förskolans leksaker kan ses som ett syntagm då det är en kombination av urval 
av leksaker (tecken) som finns inom alla förskolors paradigm (klasser). Eftersom 
enskilda leksaker (tecken) får betydelse när de är relaterade till andra leksaker (tecken) 
betyder det att varje förskolas leksaksinnehav sänder ut olika budskap mot bakgrund av 
de skillnader vi identifierat i dessas innehav. Skillnaden i leksaksinnehav mellan 
förskolorna beror sannolikt delvis på att de arbetar utefter olika pedagogiker. När 
leksaker betraktas som tecken vilka får olika betydelser tillsammans med andra tecken 
framkommer hur oändligt många budskap som kan ges via en förskolas leksaksinnehav. 

Huvudområden 

Utifrån våra resultat kan vi se att 23,8% av leksakerna hamnar inom huvudområdet för 
naturligt förekommande företeelser medan 76,2% hamnar inom det samhälleliga 
verksamhetsområdet. Att det finns mer leksaker representerade under samhälleliga 
verksamhetsområden tycker vi faller sig naturligt då det för det första finns fler klasser 
under samhälleliga verksamhetsområden än vad det finns under naturligt 
förekommande företeelser. För det andra så motsvarar klasserna och resultaten hur det 
är i verkliga livet, det finns färre människor än vad det finns saker. En människa samlar 
ju på sig en mängd olika tillhörigheter under sin livstid. 

Mänsklig gestalt  

Genom våra undersökningar har vi fått fram att det kön som blir mest 
föreställt/betecknat genom leksakerna är det manliga. För att se uppdelningen av könen 
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i verkligheten vände vi oss till statistiska centralbyrån. Enligt SCB fanns det år 2006 fler 
kvinnor än män både inom Stockholms stad och inom riket. Skillnaden i antal är inte 
stor, men den finns där. Utav det kan vi dra slutsatsen att könen inte är korrekt 
representerade genom leksakerna på förskolan. Även Nelson och Nilsson (2002) fick 
fram liknande resultat och konstaterade att den idealtypiska människan är en vuxen 
man. Vi finner detta underligt och oroväckande med tanke på att man idag jobbar för ett 
mer jämställt samhälle. När nya lärare utbildas är genus ofta i fokus men då i relation 
till hur vi bemöter barnen och inte hur vi framställer världen genom bl.a. leksakerna. På 
sätt och vis är det konstigt att blivande förskollärare inte har kurser i leksakskunskap, 
där borde lika mycket kunskap finnas att hämta som kring andra didaktiska redskap som 
används i pedagogiska situationer. Att sådana kurser inte finns anser vi vara ett 
förbiseende som antyder att leksaker är något som tas förgivet och inte åsätts den 
betydelse som de borde ha. 

Naturen 

Våra resultat pekar, precis som Nelson och Nilssons (2002) resultat, på att det finns 
flera vilda djur än husdjur/bruksdjur. En anledning till detta skulle kunna vara att det 
finns flera vilda djur också i verkligheten. Det skulle också kunna vara så att den rikliga 
förekomsten av vilda djur är i ett lärande syfte, d.v.s att barnen ska få bekanta sig med 
djur som inte finns i deras närhet. Det senare syftet skulle kanske vara bra också i 
förhållande till husdjur/bruksdjur, särskilt i storstäderna där barn inte kommer i kontakt 
med husdjur/bruksdjur i lika stor utsträckning som barn som bor utanför storstäderna. 
Barn kommer idag inte i kontakt med djur på samma sätt som förr när levnadssättet var 
annorlunda. Totalt, på de tre förskolor där vi utfört leksaksinventeringar, framkom att 
det endast fanns fem växter, vi funderade kring detta och anser att det är märkligt att 
växtriket har en sådan liten plats bland leksakerna på förskolorna. Även fast att vi inte 
har tittat på hur barnen leker med leksakerna undrar vi hur barnen leker med de djur 
som finns på förskolorna när det inte finns någon miljö för djuren att leva i. Vi tycker 
också att det är anmärkningsvärt att arbetet med miljön som Lpfö 98 säger att 
förskolorna ska arbeta med inte speglar sig i sammansättningen av leksaker. 

Primära verksamheter 

Yrkessfären är inte särskilt representerad på de tre förskolorna. Nelson och Nilsson 
(2002) konstaterade att många av de saker som skulle ha kunnat hamna inom 
Yrkessfären hamnade inom den Privata sfären eftersom en leksak som passar in under 
båda områdena ofta placeras den inom den Privata sfären. En kamera skulle till 
exempel kunna placeras inom Yrkessfären eftersom en fotograf använder den i sitt yrke, 
men på grund av att kameror också används av privatpersoner placeras den i Privata 
sfären. Vi tror också att Yrkessfären är så fattigt representerad p.g.a. att förskolorna 
eftersträvar att ha leksaker som barnen kan relatera till, vilket ofta är saker som finns i 
de flesta hem. Eftersom Yrkessfären knappt var representerad så är det den Privata 
sfären som dominerar inom det Primära verksamhetsområdet. Vi kan se att det på 
grund av klasserna Boendeinteriör, Kläder och Hushållsredskap/Mat finns mycket 
leksaker under den Privata sfären. Vi kan av detta konstatera att dockvrån är det mest 
utarbetade och planerade utrymmet i lekrummet. Alla de tre förskolor vi besökte hade 
dockvrår som var mer eller mindre lika både innehålls- och utseendemässigt. Vi anser 
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att leksakerna inom det Primära verksamhetsområdet på samtliga förskolor ger en bild 
av att hemmet bedöms vara viktigt. 

Sekundära verksamheter 

Som vi konstaterat i analysen är det inom klassen konstform stora skillnader i vad som 
dominerar på de olika förskolorna. Detta tror vi bero på vilka val förskolorna gjort vid 
inköp av leksaker. Det är svårt att säga om det beror på pedagogiken eller ej. Genom vår 
undersökning har vi fått fram att leksaker under klassen spel nästan är helt 
orepresenterade. Vi kan konstatera att de sekundära verksamheterna inte prioriteras lika 
högt som de primära verksamheterna. Vi anser att eftersom leksakerna inom de 
primära verksamheterna är vanligare än leksakerna inom de sekundära verksamheterna 
målas en bild upp av att ”onyttiga” leksaker inte ska förekomma lika ofta och alltså inte 
är lika viktiga som ”nyttiga” leksaker. Leksakerna som hamnar inom områdena 
konstform och spel kan problematiseras. Vi anser till exempel inte att musikinstrument 
inom Hur- klassen Original är leksaker utan pedagogiska verktyg som används vid 
lärande. Leksaker kan självklart bidra till lärande men pedagogiska verktyg används 
oftast vid t.ex. samlingar eller lärarledda aktiviteter. 

Likheter och skillnader med tidigare forskning 
En jämförelse med tidigare forskning pekar på likheter och skillnader, dessa bedöms 
vara intressanta och relevanta för vår studie och kommande forskning. 
 
Det är uttalat att leken är viktig för barns lärande. Leksaker används ofta i barns lek och 
blir därför viktiga redskap för deras lärande. Som vi tidigare konstaterat är dockvrån 
återkommande på förskolorna och redskapen som finns där syftar till lek i hemmiljö. 
Det är sannolikt så att redskapen bidrar till övning inför vuxenlivet. 

Förskolors leksaksinnehav 

Utifrån våra undersökningar håller vi till viss del med Almqvist (1991) och Nordin-
Hultman (2004) om att förskolornas leksaksinnehav är lika. Framförallt den 
”obligatoriska” dockvrån följer ett mönster som är återkommande. Vi kan dock genom 
våra undersökningar se många skillnader i leksaksinnehaven och tror dessa beror på 
förskolornas olika pedagogiker, exempel som tyder på detta är Waldorf-förskolan som 
inte hade några plastleksaker eller Montessori-förskolan som hade väldigt många 
musikinstrument. Att våra studier visar likheter med olika aspekter utifrån tidigare 
forskning som ligger några år tillbaka i tiden anser vi tyder på ett traditionsburet 
mönster just eftersom det ser så lika ut. De leksaker som erbjuds barnen på de olika 
förskolorna verkar inte alltid valts ut efter någon mer reflekterad princip, utan 
införskaffandet verkar sker mer på grund av traditionella föreställningar om vilka 
leksaker som ska finnas på en Waldorf-, Montessori-, eller Reggio Emila-förskola. 
Almqvist(1991) ser förskolemiljön och hemmiljön som två olikformade miljöer men vi 
har genom vår undersökning och i jämförande med Nelson och Nilssons (2002) 
undersökning kunnat konstarea att de två miljöerna inte är så olika. 
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Enligt Trageton (1996) är det ostrukturerade materialet d.v.s. konstruktionsmaterialet de 
viktigaste leksakerna, han menar att strukturerade leksaker är onödiga och delvis har en 
negativ inverkan på leken. Även Fröbel arbetade med konstruktionsmaterial och tyckte 
det var viktigt att barnen fick skapa för att öva färdigheter inom olika områden. Inom 
Waldorfpedagogiken understryks att barnen ska skapa själva och att de ska få använda 
sin fantasi varför utbudet av strukturerade leksaker är litet eller obefintligt för att inte 
hämma fantasin. Av vår studie framkommer att konstruktionsmaterial endast motsvarar 
1,6% av de tre förskolornas totala leksaksinnehav. I sammanhanget bör dock framhållas 
att vi registrerat till exempel en låda Lego som ett konstruktionsmaterial. Inom 
klassificeringssystemet finns dessutom klassen Form i vilken många utav Waldorf-
föremålen blivit placerade. Trots att vi registrerat konstruktionsmaterialet på detta sätt 
så tycker vi att konstruktionsmaterialet motsvarar en förvånansvärt liten andel av 
leksaksinnehaven. Genom våra undersökningar har vi inte fått fram något som styrker 
Nordin-Hultmans slutsats att det inom den svenska förskolan skulle finnas en stor 
mängd motoriska redskap. 
 
Almqvist (1991) definierar en leksak som någonting tillverkat enbart för barns lek. I 
Reggio Emilia-förskolor i Italien finns det inte mycket material som ursprungligen är 
tänkt för barn. I klassificeringen av leksaker har vi definierat leksaker som Icke 
föreställande eller Föreställande. En leksaks som är Icke föreställande är Original och 
vi har sett många Original på förskolorna. Enligt Almqvist (ibid) skulle dessa då inte 
vara leksaker. Vi anser att de föremål som används enbart för lek, Icke föreställande 
eller Föreställande, kan definieras som leksaker så länge huvudsyftet med föremålet är 
lek. Vi kom precis som Nelson och Nilsson (2002) fram till att leksaksinnehaven har 
mest Föreställande leksaker. Det kan dock vara intressant att peka på Reggio Emila-
förskolans leksaksinnehav där kopiorna dominerar. Något som inte stämmer överens 
med hur man i Italien inom Reggio Emilia formar sitt leksaksinnehav. 

Leksaksinnehaven relaterade till 
subjektskapande 
Vi anser inte att förskolans leksaker bara sänder ut budskap om hur världen blir 
föreställd, utan att leksaksinnehavet också begränsar barnet och styr hur barnet ska vara. 
Om ett barn tillbringar större delen av sin vakna tid på förskolan så är det b.la. genom 
leksakerna som barnet skapar sin identitet. Vi hänvisar här till Foucault och hans 
disciplinära metoder där rummets makt blir ett villkor för barns subjektskapande. Vi 
menar att leksakerna begränsar barnet genom innehavet och barnet blir uppmärksammat 
och bedömt i relation till dem. Vi kan också genom ett interaktionistiskt perspektiv 
förstå att de leksaker som finns på förskolan har stor betydelse för hur barnet beter sig, 
hur det ser på sig själv och hur andra ser på barnet. Vi kan inte tala om hur leksakerna 
påverkar barnens subjektskapande men vi kan dra slutsatsen att de har betydelse för 
deras subjektskapande. Om vi betraktar de resultat vi fick fram när vi analyserade 
förskolornas Mänskliga gestalter så kan vi konstatera, precis som Nelson och Nilsson 
(2002) gjorde i sina studier av barnrum, att den idylliska människan är en vuxen man. 
Hur detta påverkar en flicka i förskoleåldern kan vi inte svara på här men om vi jämför 
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med dagens samhälle kan vi konstatera att den bild som förskolan i det här fallet ger 
stämmer i vissa avseenden med verkligheten. Eftersom detta är ett synsätt vi som 
samhälle vill ändra på så anser vi att leksaksinnehavet måste spegla den värdegrund och 
de attityder vi strävar efter. Vi kan här dra en parallell till Nordin-Hultmans begrepp 
ordning. Ordningen bestämmer över barnet, vi vill sätta det begreppet på leksakerna. 
Genom leksakerna (ordningen) visar vi hur rummet skall användas, vad det inbjuder till 
och hur barnen skall bete sig. 
 
I och med denna studie har vi sett hur professionella kan iscensätta förskolans lekrum. 
Vi menar att pedagogerna och förskolan som en institution har ett ansvar för 
leksaksinnehaven och att de måste reflektera över hur de ska arbeta med dessa. Vi 
hänvisar till Hillevi Lenz Taguchi (2004) som menar att människor blir samhällsvarelser 
genom att identifiera och självdisciplinera sig som subjekt i enlighet med föreställningar 
och praktiker som iscensätts av professionella inom sociala institutioner som förskolan. 
 

Slutsatser 
Vi kan se att våra resultat stämmer ganska bra överens med den forskning som tidigare 
gjorts på området för leksaker. Ett intressant konstaterande har varit hur väl Nelson och 
Nilssons (2002) studie av leksaksinnehavet i ett barnrum stämmer bra överens med det 
totala leksaksinnehavet på de förskolor som vi besökt. De leksaker som finns på 
förskolorna förmedlar budskap som inte alltid stämmer överens med den offentliga 
diskussionens syn på vilka värderingar som ska förmedlas i förskolans verksamhet. 
 
Klassen Boendeinteriör och Husshållsredskap/mat är mest representerade bland de 
förskolor som vi utfört undersökningarna på. Vi har genom våra undersökningar fått 
fram att Föreställande leksaker finns i större utsträckning än Icke föreställande. 
 
Leksakerna sänder ut budskap om hur världen ser ut och bidrar till barns 
subjektskapande. 

Reflektion över forskningsprocessen 
Vi tycker att genomförandet av studien har varit både givande och intressant. Vi har 
genom inventeringarna fått upp ögonen för hur leksaksinnehaven ser ut på förskolor 
och, naturligtvis, också fått idéer om hur det bör se ut. 
 
Vi hade kunnat utarbeta ett eget klassificeringssystem för leksaker men då hade vi inte 
haft någon tidigare forskning att jämföra våra resultat med vilket vi funnit intressant och 
givande i relation till våra resultat. 
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Nya frågor 
För att kunna titta på barns subjektskapande närmare måste nog barnen studeras när de 
leker med leksakerna. En sådan undersökning skulle kunna bidra till en mer omfattande 
analys kring barns subjektskapande. Vi skulle önska att det gjordes en mer omfattande 
undersökning på fler förskolor och i samtliga av förskolornas rum för att kartlägga vilka 
leksaker som faktiskt finns på förskolorna. 
 
Genom tabeller, analys och en jämförande diskussion tycker vi att vi uppnått vårt syfte 
och besvarat våra frågeställningar. 
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