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Syftet med denna experimentella studie var att undersöka hur genuskodade och 
genusinkluderande rum kan påverka pojkars och flickors fria lek. Dockvrå och 
byggrum som är starkt genuskodade rum i förskolan omformades till 
genusinkluderande och barns lek i dessa rum observerades före- och efter 
miljöernas omvandling. Utifrån insamlade data upptäckte vi att barn leker 
könsstereotypt i genuskodade rum. Efter omformningen av miljöerna till 
genusinkluderande har vi märkt att det könsstereotypa sättet att leka blev 
mindre frekvent och utökades med mindre könsbundna lekmönster. Slutsatsen 
som vi har kommit fram till med hjälp av tidigare forskning och det 
posthumanistiska perspektivet som vår teoretiska utgångspunkt är att den 
traditionella genuskodade miljöutformningen i svenska förskolor påverkar 
barns identitetsskapande samt möjligheter till erfarenheter och lärande i en 
negativ könsstereotyp riktning och bör därför ersättas med annat mer 
genusinkluderande alternativ. 
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1 Inledning  

Förskolans lokaler är oftast uppdelade på följande sätt: dockvrå, byggrum, matrum, 
ateljé och i vissa fall kuddrum (Olofsson, 2007). Den traditionella möbleringen som 
finns i de flesta förskolor ger en stark genuskodning1. Genuskodning innebär att vissa 
föremål och aktiviteter anses vara lämpade till antingen flickor eller pojkar (Heikkilä, 
2015). Tydliga exempel på det är dock- och byggrummet. Det genomgående 
lekmönstret i dessa rum är att flickorna helst leker i dockrummet medan pojkarna 
håller sig till byggrummet (Olofsson, 2007). Vidare sorteras leksakerna i dessa rum 
även oftast efter sin funktion, utseende och användningsområde – dockorna med 
tillbehör finns i dockvrån nära spisen och köksleksaker medan klossar, Lego och 
andra konstruktionsleksaker samlas helst på en och samma plats. Henkel och 
Tomi�i� (2009) menar att barns lek påverkas av vilka leksaker som finns i ett rum 
och ligger framme. Den ovan nämnda typen av möbleringen som finns i de flesta 
förskolor signalerar till barnen vilka leksaker som är lämpliga för dem att leka med 
utifrån deras könstillhörighet (Olofsson, 2007). Det kan betyda att en typisk 
traditionell utformning av rummen innebär en risk att barns val av lekar, lekkamrater 
och lekmaterial begränsas, vilket kan leda till att de leker mer könsbundet.  

Davidsson (2008) menar att rummens utformning inte ska styra vad barnen kan göra 
utan istället ge dem utrymme att vara aktiva och utforskande. Olofsson (2007) 
betonar att förskolans uppgift är att utforma verksamheten på ett sätt där barn får 
välja lekar, lekkamrater och lekmaterial på ett mindre könsbundet sätt då ett av 
förskolans uppdrag är att motverka stereotypa könsmönster (Skolverket, 2016). Att 
motverka stereotypa könsmönster handlar om att arbeta med jämställdhet i 
förskolan. Jämställdhet i förskolan handlar i sin tur om att alla barn får känna sig 
inkluderade utan begränsning till kön samt att både pojkar och flickor får lika 
möjligheter till och villkor för lärande och kunskapsutveckling (Heikkilä, 2015). Ett 
sätt att arbeta med jämställdhet är att ändra i förskolans fysiska miljö och möblera 
om bland leksaker genom att lägga genuskodade leksaker på för dem ”ovanliga” 
platser (Henkel & Tomi�i�, 2009; Bjurulf, 2013). I denna studie kommer vi att 
studera hur barns lek påverkas i förhållande till sådana ändringar när vi flyttar på 
leksaker mellan den studerade förskolans dockvrå och byggrum. Vi har inspirerats av 
Henkel och Tomi�i� (2009) bok Ge ditt barn hundra möjligheter istället för två 
där de beskriver blandning av flickaktiga och pojkaktiga leksaker som ett sätt att 
vidga barns möjligheter till en mer könsöverskridande lek. Genom att tillföra den 
genuskodade dockvrån med pojkaktiga leksaker och det genuskodade byggrummet 
med flickaktiga försöker vi att minska på dockvråns och byggrummets genuskodning 
(Olofsson, 2007) i syfte att fånga könsöverskridande förändringar i barns sätt att 
leka. Vi har valt att benämna dessa nyomvandlade miljöer genusinkluderande då 
rummen kommer att inkludera både flickaktiga och pojkaktiga genuskodade leksaker 
i någorlunda likvärdig omfattning.  

                                                   

1 I litteraturen används olika benämningar, ex. könsstämpel, könskodning osv. Vi väljer att använda 
oss av ”genuskodning” som vi i fortsättning kommer att ersätta andra benämningar med. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna interventionsstudie (experimentell studie) är att undersöka hur 
genuskodade respektive genusinkluderande rum påverkar pojkars och flickors sätt att 
leka under den fria leken. 

Våra forskningsfrågor är:  

• Hur leker flickor och pojkar i genuskodade rum? 
• På vilket sätt kan pojkars respektive flickors lek ändras/påverkas om ett 

genuskodat rum förändras till ett genusinkluderande rum? 

1.2 Disposition 

I kapitel två (teoretiskt perspektiv) beskriver vi det posthumanistiska perspektivet 
som är vår teoretiska utgångspunkt och även viktiga begrepp inom posthumanismen 
förklaras. I kapitel tre (bakgrund) beskriver vi först hur litteratursökningen gick till, 
sedan redovisar vi för begreppen ”genus” och ”jämställdhet”. Efter det redogör vi för 
miljöers, leksakers, kläders och färgers betydelse ur ett genusperspektiv. I kapitel fyra 
(metod) redogör vi för forskningsmetod, urval och genomförande. Vi beskriver även 
våra forskningsetiska principer och redogör för studiens tillförlitlighet. I kapitel fem 
(resultat och resultatanalys) presenterar vi resultat och analys av observationerna i 
båda rummen utifrån två huvudaspekter – lekmönster och materialitet. Resultaten 
analyserar vi med hjälp av tidigare forskning och vår teoretiska utgångspunkt. I 
kapitel sex (diskussion) diskuterar vi först den valda metoden, resultatet i förhållande 
till våra forskningsfrågor, förslag på fortsatt forskning samt implikationer av vår 
studie för vår lärarroll.  

2  Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten i vår studie är det posthumanistiska perspektivet. 
Inom perspektivet har konstaterandet om att människan är central i 
subjektskapandet blivit inaktuellt. Den posthumanistiska teorin belyser istället att 
människan skapar mening och kunskap i förhållande till materialitet. Materialiteter 
är aktiva medaktörer som samarbetar och samhandlar med oss (Lenz Taguchi, 2012). 
Materialiteter omfattar det icke-mänskliga, exempelvis rum, platser, djur, artefakter 
och ting. Lenz Taguchi (2012) hänvisar även till Barad som skriver att hjärna, språk 
och även ord och begrepp också ingår i begreppet materialitet. Detsamma gäller även 
idéer och föreställningar, de är betydelsefulla. Materialiteter har kraft att förändra 
händelser när de samhandlar (intra-agerar) med andra materialiteter. Lenz Taguchi 
(2012) lånar begreppet intra-aktivitet från Barads teori agentisk realism som ses som 
förgrening av det posthumanistiska perspektivet. Inom den teorin beskrivs begreppet 
”samhandling” som synonym till intra-aktion för att uppmärksamma intra-aktiva 
processer, som innebär att det inte enbart människor som har agens utan även allt 
materiellt kan ha agens. Att ha agens handlar i sin tur om att få saker att hända. 
Vikten av de icke-mänskliga materialiteter betonas eftersom de producerar betydelser 
och mening i vårt tänkande genom ett specifikt sammanhang där det materiella är 
organiserat, iscensätt och genomfört på ett specifikt sätt.  
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Lenz Taguchi (2012) skriver att materialiteter formar barns tillblivelseprocesser. Alla 
materialiteter betraktas som starka performativa agenter i barns lärande där lärande 
uppstår genom samhandling, där många olika aktiva agenter är involverade. Olika 
sorters kroppar, organismer och materialitet iscensatta i en ordning eller ett skeende 
som samarbetar (samhandlar) med varandra producerar en verklighet. Performativa 
agenter är materiella föremål som i intra-aktion med annan materia eller människor 
har kraft att förändra vårt tänkande och varande. Hultman (2011) refererar till Lenz 
Taguchi som menar att materialiteter är normativa och producerar idéer och kulturer 
istället för att bara representera dem. Lenz Taguchi (2012) skriver att performativa 
agenter transformerar subjektet i olika typer intra-aktion med olika performativa 
agenter. Lenz Taguchi (2012) refererar även till Barad som skriver att inom teorin om 
agentisk realism förklaras subjektivitet som effekt av de materiellt-diskursiva intra-
aktiviteter mellan miljön, material, subjekt och diskurser. Inom posthumanismen 
sammanflätas materiella fenomen och diskursiva praktiker med varandra, då mening 
och materialitet är samkonstituerande och går inte att särskiljas. Det resulterar bland 
annat i att vi uppfattar och förhåller oss till ett föremål på olika sätt beroende på vilka 
diskurser råder i ett visst sammanhang. Genom ständigt pågående intra-aktioner 
med olika materialiteter i förskolan skapas och omskapas barnens ”jag”.  

Onto – epistemologi är ett viktigt begrepp inom posthumanistiska perspektivet. Inom 
onto-epistemologi ses subjektskapande (tillblivelse) och lärande som en ömsesidig 
process (Lenz Taguchi, 2012). Det som vi betraktar som barnets subjektivitet 
(identitet) går inte att skilja från lärande eftersom lärande transformerar barns 
självförståelse och subjektivitet i materiellt-diskursiva händelser. Lenz Taguchi 
(2010) skriver att lärandesituationer uppstår mellan händer som hanterar materiella 
ting och den tänkande kroppen som hanterar begrepp, känslor och idéer.  

Det posthumanistiska perspektivet ger oss en förståelse för materialiteters förmåga 
att producera olika idéer och ordningar beroende på hur materialiteter är 
organiserade och iscensätta. Genom att tillämpa detta perspektiv i 
förskoleverksamhet kan vi anta att ändringar i den fysiska miljöutformningen kan 
skapa ändringar i barns förhållningssätt till och föreställningar kring den fysiska 
miljön med dess materialiteter, vilket vi vill belysa i vår studie.  

3 Bakgrund 

I det här kapitlet redovisar vi först hur och var vi genomförde vår litteratursökning. 
Vidare definierar vi begreppet genus som är väsentligt för förståelsen av vikten av 
genusarbetet i förskolan och forskning inom ämnet som bland annat vår 
experimentella studie kan relateras till. Därefter presenterar vi tidigare forskning av 
fyra viktiga aspekter som vi fokuserar på i våra observationer – fysisk miljö, leksaker, 
kläder och färger.  

3.1 Litteratursökning  

Under litteratursökningen lyckades vi inte att hitta forskning som behandlar 
konsekvenser av genusinkludering i relation till könsstereotypa leksaker. Trots det 
har en mängd vetenskapliga artiklar tittats igenom för att finna stöd för vårt valda 
ämne och vi har hittat forskning som på ett eller ett annat sätt kunde kopplas till vår 
studie. Dessa forskningsstudier handlade om undersökning av föreställningar kring 
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leksakers genuskodning, leksakers betydelse för barns lärande, om flickors och 
pojkars olika sätt att förhålla sig till byggleken och till det fysiska utrymmet. Frånvaro 
av aktuell forskning i termer av genuskodning och genusinkludering i relation till 
leksaker och miljö ser vi som ett argument för genomförandet av vår studie. 
Sökningsprocessen skedde med hjälp av olika ordkombinationer i olika databaser 
(ERIC, SWEPUB, Google Scholar). Alla våra sökningar avgränsades enligt följande: 
full text och peer reviewed. Sökord som vi använde är exempelvis: toy, environment, 
room, preschool, gender, boys, girls, affect, effect, block play, stereotypes, dolls.  

3.2 Genus i förskolan 

Begreppen jämställdhet och genus är relaterade till varandra. För att kunna arbeta 
med jämställdhet i förskolan bör man vara medveten om vad genus innebär. 
Ambjörnsson (2013) förklarar genus som central och avgörande identitetskategori 
som är knuten till intressen, egenskaper, smak och färger. Inom det begreppet ligger 
fokus på relationen mellan könen, vuxna människors föreställningar om det manliga 
och det kvinnliga samt deras förväntningar på mäns och kvinnors beteenden och 
agerande (Svaleryd, 2003; Bjurulf, 2013). Svaleryd (2003) beskriver genus som ett 
kulturellt arv, något som det sociala systemet har utformat som omfattar vår 
biologiska, kulturella och sociala kön. Genus används för att kategorisera människor 
och beteenden som maskulina eller feminina (Bjurulf, 2013). Svaleryd (2003) citerar 
Fürst som beskriver könens isärhållande och manlig dominans och överordning som 
bärande principer inom genussystemet. Olofsson (2007) pratar om två olika sätt att 
tänka kring könen och relationen mellan dem – särtänkande och likhetstänkande. 
Särtänkandet innebär att kvinnor och män i grunden är olika samt att kvinnors och 
mäns egenskaper och skillnader i beteendet är biologiskt betingade. Ett sådant 
förhållningssätt resulterar bland annat i att pojkar och flickor förväntas att vara och 
agera på ett visst sätt samt behandlas olika i förskolan. Sådana förväntningar och 
föreställningar om manligt respektive kvinnligt kan innebära begränsning av 
handlingsutrymmet hos barn, exempelvis när barn avstår från vissa aktiviteter på 
grund av att aktiviteten uppfattas som opassande för deras könstillhörighet. 
Likhetstänkande innebär däremot att både män och kvinnor ses som lika i grunden 
samt att skillnaderna de emellan beror på en social konstruktion. I läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2016) står att barn i förskolan ska kunna utveckla sina 
intressen samt pröva och utveckla sina förmågor utan begränsningar utifrån 
stereotypa könsroller. Det är då mer troligt att likhetstänkande är ett sätt att se på 
och arbeta med barn som är främjande för jämställdhetsuppdraget i förskolan. 
Arbete med jämställdhet i förskolan handlar dock inte om att ta bort allt det manligt 
och kvinnligt kodade som finns utan att tillföra samt ge barn fler valmöjligheter och 
förutsättningar för att de ska få välja fritt utan begränsningar av strikta genusroller 
(Olofsson, 2007).  

3.3 Miljöers betydelse i förskolan 

Miljön som barn vistas i har stor betydelse för deras utveckling. Den fysiska miljön 
anses vara minst lika viktig som den sociala och omfattar fysiska utrymmen, dess 
möblering och inredning samt material som finns (Isbell, 2012). Betydelse av den 
fysiska miljön beskrivs och tar stor plats i flera världskända pedagogiska inriktningar. 
Exempelvis, ses den fysiska miljön som ”den tredje pedagogen” inom Reggio Emilias 
filosofi, som inspirerar, utmanar, stödjer och stimulerar barn i deras lärande och 
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utveckling (Dahlberg & Åsén, 2011). Montessoris pedagogik, vars fysiska miljö är 
tydligt uppdelad i flertal mindre ”arbetsstationer” med organiserad och strukturerad 
didaktisk materiel, utgår även utifrån förståelsen för betydelsen av miljöns 
utformning till ett utforskande arbetssätt (Ahlquist, Gustasson & Gynther, 2011).  

Den fysiska miljön är betydelsefull för barns utveckling och lärande då den antingen 
kan begränsa eller öppna upp för vad barn kan göra i olika fysiska rum (Davidsson, 
2008). Rum bär även på en viktig information om sociala och kulturella regler. 
Rummens möblering och material samt regler som finns i det konkreta rummet 
påverkar hur barn agerar i det rummet samt hur och vad de kan lära sig. Isbell (2012) 
skriver att de så kallade permanenta utrymmen/rummen som finns i förskolan såsom 
dockvrån, bygghörnan, ateljé osv. står för utveckling av olika kunskaper och 
färdigheter hos barn. Dockvrån har genom historien setts som en viktig del i 
förskolans miljö som lockar barn till sociodramatisk lek som bidrar till att barn 
utvecklar sin kommunikativa kompetens, självkontroll, problemlösningsförmåga och 
autonomi. Byggrummet, i sin tur, har förutsättningar för att utveckla barns 
problemlösningsförmåga samt kunskaper i matematiska områden. Byggleken bidrar 
även till barns verbala språkutveckling genom de diskussioner barnen emellan som 
uppstår under tiden de bygger (Cohen & Uhry, 2007). Dock förstärks de stereotypa 
könsskillnader när det gäller byggleken (Hallström, Elvstrand & Hellberg, 2014). Det 
visade sig bero på pojkars och flickors olika sätt att förhålla sig till byggleken, 
nämligen att pojkar bygger aktivt under sin fria lek och olika konstruktionstekniker 
är centrala i deras lek medan flickor ser konstruktion som en mindre intressant 
bisyssla och bygger oftast bara när de behöver något till sin lek.  

Hellman (2010) refererar till Young och Whitehead som beskriver icke-medfödda 
könsstereotypa rörelsemönster som råder hos flickor och pojkar i fysiska utrymmen. 
Pojkars rörelsemönster kännetecknas av att de rör kroppen kraftfullt, använder ett 
stort rörelseutrymme i rummet och pratar med hög röst medan flickor använder 
snäva kroppsrörelser, litet rörelseutrymme i rummet och pratar tystare än pojkar.  

3.4 Leksakers och kläders betydelse och dess påverkan ur ett 
genusperspektiv  

Leksaker spelar en stor roll i barns liv genom att utveckla barns kognitiva förmågor, 
sociala kompetenser samt stimulera till låtsaslek2 (Owen Blakemore & Centers, 
2005). En vanlig definition av begreppet ”leksak” är att det är ett föremål som vuxna 
producerar och konsumerar åt barn (Nelson & Svensson, 2005). Många leksaker 
producerade av vuxna bär på en stark genuskodning som förstärks genom medias 
marknadsföring (Nelson, 2002; Svaleryd, 2003; Nelsson & Svensson, 2005). De 
leksaker som ses som maskulina är bland annat olika fordon, vapen, verktyg och 
byggmaterial. Feminina leksaker är dockor och dess tillbehör, köksutrustning och 
även utklädnadskläder ses som tjejattribut (Owen Blakemore & Centers, 2005; 
Mylesand, 2007; Ambjörnsson, 2011). Leksaker avsedda för pojkar beskrivs med 
sådana ord som ”snabb” och ”tuff” och stimulerar aktivitet, konstruktion och kamp 
om makt. Flickleksaker utgör däremot för det mesta färdiga redskap, de är små, 
mjuka, gulliga och oftast rosa (Svaleryd, 2003). Trawick-Smith, Wolff och Koschel 
                                                   

2 Låtsaslek är en typ av lekar när barn låtsas att ett föremål är något annat än vad det egentligen är 
(Knutsdotter Olofsson, 2003).  
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(2015) gjorde en studie om leksaker i relation till bland annat barnens kön. De flesta 
leksaker de studerade utgjorde konstruktionsleksaker av olika slag och resultaten 
visar att pojkar hade större intresse och mycket mer meningsfull och utvecklande lek 
med dessa leksaker, vilket enligt författarna är en anledning till oro. Författarna 
menar att förskolans rum behöver ha en bättre balans av material som inspirerar 
båda könen till lek.  

Kläder anses vara en viktig del i flickors liv och identitet på grund av utseendefixering 
som lär flickor att de kan få en positiv uppmärksamhet genom sina kläder som i sin 
tur ger flickor tillfredställelse (Henkel & Tomi�i�, 2009; Ambjörnsson, 2011). 
Henkel och Tomi�i� (2009) hävdar att pojkar däremot inte är lika utsatta för 
samhällets utseendefixering och behöver inte använda kläder som ett sätt att få 
uppmärksamhet. Pojkar uppmärksammas för vad de gör och ses som handlande 
subjekt medan flickor är objekt och uppmärksammas för sitt utseende. De beskriver 
klänning som ett plagg som väcker känslor beroende på om det är flicka eller pojke 
som har på sig den. Klänning ses som tabu för pojkar och män då plagget förknippas 
med homosexualitet och ”mesighet” och riskerar föra med sig utanförskap.  

Vid två till tre års ålder lär barn sig att korrekt könsidentifiera sig själva och andra 
personer i deras omgivning samt är välmedvetna om könsstereotyper gällande 
leksaker, kläder, hushållsföremål, yrken och lekar (Huston, 1985). Gobles, Lynn 
Martins, Hanish och Fabes (2012) studie visar att barn väljer aktiviteter 
könsstereotypt under den fria leken. Svaleryd (2003) hänvisar till Kärrby och 
Duveen, och även Lloyd som menar att flickor väljer aktiviteter/leksaker nära en 
vuxen medan pojkar helst vill vara med varandra i ett speciellt rum och ha speciella 
leksaker att leka med. Barns könsstereotypa val av leksaker och aktiviteter styrs av de 
kulturella och sociala förväntningar som är knutna till det egna/det motsatta könet 
(Nelson & Svensson, 2005). Dessa förväntningar och normer blir barn medvetna om 
framför allt genom föräldrar, media och lekkamrater. Barn val efter könsstereotyper 
är problematiskt då det leder till pojkars och flickors begränsning av erfarenheter och 
lärande (Svaleryd, 2003).  

3.5 Färg ur ett genusperspektiv 

Leksaker visar att kön är färgkodat (Svaleryd, 2003). Även Ambjörnsson (2011) 
menar att färg är en av de starkaste genusmarkörerna och att leksaker oftast delas 
upp i antingen flickaktiga eller pojkaktiga beroende på vilken färg de har. Pastelliga 
färger och framför allt rosa ses som flickfärger medan mörka, dova färger såsom blå, 
svart, brun, grön, mörkröd anses vara pojkfärger. Ett tydligt exempel på det är 
leksaksbutiker och leksakskataloger, där rosa respektive blå färg signalerar för barn 
vilka leksaker är lämpliga för deras kön. Ambjörnsson (2011) markerar att just rosa är 
den färgen som för med sig flest starka associationer och väcker reaktioner. Färgen 
rosa fungerar som en social motor som sorterar och organiserar relationer och även 
skapar inne- och uteslutningar. Färgen rosa är en markör för kvinnlighet och agerar 
gemensamhetsskapande mellan tjejer samtidigt som den resulterar i avvisning av 
färgen hos pojkar då pojkar har en tendens att ta avstånd från allt kvinnligt kodat på 
grund av rädslan att uppfattas som feminina.  
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4  Metod  

I det här kapitlet beskriver vi först och argumenterar för den valda 
forskningsmetoden, nämligen icke-deltagande observationer. Därefter presenterar vi 
hur urvalet har gått till, hur vi genomförde vår interventionsstudie samt hur vi 
samlade in och analyserade data. Sedan tar vi upp de forskningsetiska principer som 
präglade genomförandet av vår studie och slutligen redogör vi och argumenterar för 
studiens tillförlitlighet. 

4.1 Forskningsmetod 

Syftet med studien var att undersöka hur genuskodade respektive genusinkluderande 
rum påverkar pojkars och flickors sätt att leka, därför såg vi en kvalitativ ansats som 
passande då kvalitativforskning har en tydlig koppling mellan teori och praktik där 
fokus ligger mer på ord än siffror (Bryman, 2011). Den valda forskningsdesignen är 
ett fältexperiment, dvs. ett experiment som görs i en verklig situation (Bryman, 2011), 
som i vårt fall gjordes i förskolans två rum. Vi experimenterade genom att vi 
förvandlade genuskodade miljöer till genusinkluderande för att bedöma om den nya 
utformningen ger någon effekt/påverkan på barnens sätt att leka. Vi valde bort den 
kvantitativa metoden (enkäter) då den går ut på att data samlas in utifrån fasta 
kriterier som studeras (Bryman, 2011). Barns lek som vi valde att studera är däremot 
väldigt varierande och påverkas av många faktorer. Dessutom omskapas miljöerna 
(dockvrån, byggrummet) för att se hur leken förändras, vilket kan vara svårt att 
observera och analysera utifrån några förutbestämda punkter. Den valda metoden 
var ostrukturerade observationer som innebär att vi inte använde oss av ett 
observationsschema för registrering av olika beteenden (Bryman, 2011). Istället 
noterade vi det vi såg med hjälp av anteckningar och beskrev detaljerat hur barnen 
betedde sig i olika miljöer. En av de vanligaste metoder inom en kvalitativ ansats är 
deltagande observationer (Bryman, 2011). Vår roll som observatörer var däremot 
icke-deltagande, dvs. att vi iakttog med inte deltog i det som skedde under 
observationstillfällena. Vi valde att vara icke-deltagande då vi inte ville påverka 
barnens agerande på något sätt under observationer eller störa lekstunden.  

4.2 Urval och genomförande 

Urvalet skedde genom kontakt med en av våra fältförskolor. Valet av barngruppen 
(avdelningen) beror på flera aspekter. Först och främst på grund av att en av oss har 
tidigare haft verksamhetsförlagd utbildning där under en längre period. Detta var 
tänkt att underlätta genomförandet av studien både för oss och deltagande barn. 
Meningen var att det inte skulle kännas obekvämt för dem att observeras av 
främmande personer under flera tillfällen, vilket annars kan tänkas påverka deras 
agerande. En annan anledning var medvetenhet om lokalernas typiska utformning 
som vi var intresserade av att studera. Vi var även medvetna om de regler som gäller 
för barnen i de genuskodade rummen, nämligen att rummens material inte får 
förflyttas mellan rummen. Barngruppen som skulle utgöra undersökningsgruppen i 
vår studie bestod av 16 barn i ålder 3-4 år. Ett missivbrev med tydlig beskrivning av 
studiens syfte och genomförande samt slutdatum för underskrift (se bilaga 1) delades 
ut till barnens föräldrar. Vid slutdatumet har 11 stycken underskrivna missivbrev 
lämnats in. Den slutgiltiga undersökningsgruppen bestod av 11 barn – 5 pojkar och 6 
flickor.  
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Studien genomfördes med fokus på dockvrå och byggrum som är starkt 
genuskodade rum i förskolan (Olofsson, 2007). Barns fria lek i dessa två rum 
observerades under fyra tillfällen för att se om något förekommande mönster i barns 
sätt att leka och i deras förhållningssätt till materialitet uppstod. Därefter ändrades 
den fysiska miljön i dessa rum till genusinkluderande genom omplaceringen av 
genuskodade leksaker, där en del av typiska flickleksaker från dockvrån flyttades till 
byggrummet samtidigt som typiska pojkleksaker från byggrummet fick en ny plats i 
dockvrån. Leksaker som vi flyttade till dockvrån var fordon och Lego Duplo. Till 
byggrummet flyttade vi köksredskap och livsmedel men även dockvagn med 
bebisdockor och även utklädnadskläder. Medvetenheten om vilka leksaker användes 
mest av pojkar och flickor under fria leken hos en av oss som har haft 
verksamhetsförlagd utbildning på den avdelningen tidigare, tillsammans med 
kunskaperna om leksakers genuskodning utifrån tidigare forskning påverkade 
beslutet om vilka leksaker som skulle flyttas. Efter dessa ändringar observerades 
barns lek ytterligare under fem tillfällen för att se om barns lek ändrades på något 
sätt. Tiden för observationer varierade mellan 30-60 minuter. Observationerna i 
dockvrån skedde parallellt med observationer i byggrummet, dvs. båda rummen 
observerades samtidigt under samma tidpunkt på dagen genom att vi delade upp oss. 
Observationer skedde med några dagars mellanrum, vilket gav barnen mer tid att 
vänja sig vid nya genusinkluderande miljöer för att de skulle kunna testa sig fram i de 
nya lekmiljöerna. Detta blev möjligt då personal på avdelningen var hjälpsamma och 
såg till att ändringar vi gjorde i rummet bevarades även under tiden vi inte var på 
förskolan. För att underlätta genomförandet av studien försökte personalen på 
avdelningen också att minska på sin närvaro i de observerade rummen för att inte 
störa eller påverka barnens fria lek. Under tiden vi genomförde våra observationer 
har personalen varit närvarande vid några enstaka tillfällen med syfte att tillrättavisa 
barnen när ljudnivån i rummet var för hög eller när det uppstod bråk. Dessa 
händelser har inte fått plats i våra anteckningar och som följd i våra 
sammanfattningar av observationer då vi ser det som irrelevant eftersom vårt fokus 
ligger på barns förhållningssätt till materialitet och deras sätt att leka. I och med att 
vi ändrade fysiska miljöer för att kunna se vilka effekter på barnens lek det för med 
sig blev våra observationer styrda. I vår studie har vi även fokuserat mest på rosa 
färgen i våra observationer då just rosa är den färgen som för med sig flest 
associationer samt skapar inne- och uteslutningar hos barn (Ambjörnsson, 2011).  

4.3 Databearbetning och analysmetod  

Efter varje observationstillfälle omskrevs insamlade data ner i detalj och 
reflekterades kring. Efter att alla nio observationstillfällen blev utförda 
sammanfattades varje observation. Sammanfattningarna av observationer 
presenteras som bilagor (bilaga 3, 4, 5, 6) och är numrerade från 1 till 9 respektive 
rum (dockvrå och byggrum). Dessa sammanfattningar innehåller de händelser som vi 
iakttog under observationstillfällena. Barn vars lek beskrivs i sammanfattningarna är 
de barn som befann sig i rummen under den tid som varje observation varade (30-60 
min). I bilaga 2 beskrivs den fysiska miljön i de rum vi observerade, dvs. vilka 
genuskodade leksaker som finns tillgängliga samt hur den fysiska utformningen ser 
ut. Detta är tänkt att underlätta förståelsen av våra beskrivna observationer. I 
resultat- och analyskapitlet analyserar vi resultat av observationerna med hjälp av 
tidigare forskning och vår teoretiska utgångspunkt utifrån två fokuskategorier – 
lekmönster i barnens lek och materialitet i barnens lek. Avsnitten Analys av 
lekmönster byggrummet/dockvrån innehåller analys av de oftast förekommande 
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sätten att leka hos barnen som presenteras som resultat, medan i avsnitten Analys av 
materialitet i byggrummet/dockvrån analyseras resultat av barnens förhållningssätt 
till rummens material.  

4.4 Forskningsetik 

När det gäller forskningsetik tog vi stöd i riktlinjerna som beskrivs i God 
forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet har uppfyllts genom 
bland annat missivbrevet som lämnades till barnens föräldrar. Missivbrevet innehöll 
information om syftet med studien samt en kort beskrivning om hur studien kommer 
att genomföras, vilka vi är som kommer att utföra den och vilken högskola vi tillhör. 
Även personalen på avdelningen tog del av missivbrevet samt blev muntligt 
informerade i detalj om vår studie. Samtyckeskravet har tillgodosetts genom att 
föräldrar fick lämna ett skriftligt samtycke till deras barns deltagande i studien. 
Föräldrar blev även informerade om att de när som helst kan avbryta sitt barns 
deltagande utan några som helst konsekvenser för varken dem eller deras barn. Vi 
var även tydliga om att deras barn får bestämma över sitt eget deltagande. Barnen, i 
sin tur, har även fått information och lämnat ett muntligt samtycke till att bli 
observerade. Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom att barnens namn har 
anonymiserats i våra anteckningar och ersatts av påhittade namn i uppsatsen. 
Insamlat datamaterial har bara behandlats av oss som utförde studien och förvarats 
på en plats som bara vi har tillgång till. Nyttjandekravet har tillgodosetts genom 
användning av datamaterial i endast studiens syfte, vilket föräldrar och personal blev 
informerade om.  

4.5 Tillförlitlighet  

Flera olika faktorer har påverkat studiens trovärdighet och pålitlighet som enligt 
Bryman (2011) är två viktiga delar inom en kvalitativ ansats. Vilka barn som fick och 
inte fick observeras samt vilka barn som närvarade vid observationstillfällena 
påverkade studien i första hand. Föräldrar till fem av sexton barn på avdelningen gav 
inte sitt samtycke till deras barns deltagande i studien, vilket självklart påverkade 
studiens resultat. Dessa barns närvarande vid vissa observationstillfällen påverkade 
situationen i rummen genom exempelvis deras dialoger och/eller lek med deltagande 
i studien barn. Det påverkade det slutgiltiga resultatet då vi, i enighet med etiska 
principer, bara samlade in och beskrev resultat av observationerna av deltagande 
barn och helt ignorerade all resultat av barn som inte fick observeras, även i 
interaktioner med deltagande barn. Även att några barn av de som fick observeras var 
lediga eller sjuka vid några tillfällen påverkade resultaten. Vi är medvetna om att våra 
personliga erfarenheter av förskoleverksamhet och genus samt våra föreställningar 
kan ha påverkat analysen av studiens resultat. Dock, för att få ett mer trovärdigt och 
pålitligt underlag har vi lagt upp våra observationer på så sätt att vi turades om att 
observera de två rummen vid varje tillfälle. Det gav oss möjlighet att samla in och 
tolka data från två olika synvinklar för att på så sätt minimera risken för ensidig och 
icke-trovärdig beskrivning och tolkning av resultaten. Även våra utförliga 
anteckningar vid observationer som lät oss att fokusera på detaljer vid reflektion och 
analys ökar studiens tillförlitlighet. 
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5 Resultat och resultatanalys 

I det här kapitlet presenterar vi och analyserar resultaten för respektive rum med 
hjälp av två huvudsakliga aspekter– lekmönster i barnens lek samt materialitet i 
barnens lek. Resultat av lekmönster i det genuskodade respektive genusinkluderande 
byggrummet presenteras först, därefter följer en övergripande analys av lekmönster i 
byggrummet. Därefter presenteras resultat med fokus på materialitet i det 
genuskodade och genusinkluderande byggrummet med påföljande analys. Resultat 
och analys av lekmönster och materialitet i dockvrån bygger på samma princip.  

5.1 Lekmönster i byggrummet 

5.1.1 Lekmönster i det genuskodade byggrummet 

Få barn vistas i byggrummet under tiden observationerna pågår. Utifrån våra 
observationer ser vi att flickor som besökte byggrummet stannade där en kort stund 
och byggde sällan något, medan pojken som vi observerade (Johnny, obs. 1 och 4) 
vistas i byggrummet under längre tid och har en fortsatt konstruktionslek. Flickor 
bygger för att använda sina konstruktioner i sin lek, exempelvis Mia som bygger ett 
stall till hästen (4) och ett hus till leoparden (2), medan pojken fokuserar mest på 
konstruktionsprocessen (1, 3, 4) och bland annat på att bygga stort genom att bygga 
över rummets hela utrymme (1, 4). Vi ser även skillnad mellan flickors och pojkars 
förhållningssätt till byggprocessen. I observation 1 ser vi att Johnny utmanar sig själv 
och löser problem som uppstår vid hans konstruktion av tågbanan när han balanserar 
klossar. I observation 4 ser vi däremot att Mia ger upp ganska fort när hon inte lyckas 
att fästa ett Lego-fönster på sitt bygge.  

Pojkar i våra observationer tenderar att påverka hur flickornas lek i byggrummet ser 
ut. Exempelvis, i observation 2 väljer Leo och Adam själva ut de detaljerna som Mia 
får ha på sitt bygge och i observation 1 ser vi att Johnny tar ifrån Fia detaljen och 
lägger den på en annan plats, som resulterar i att hon går därifrån.  

5.1.2 Lekmönster i det genusinkluderande byggrummet  

Få barn vistas i byggrummet under tiden observationerna pågår. Utifrån 
observationerna ser vi att både pojkar och flickor stannar och leker i byggrummet 
under korta stunder. Den dominerande leken var lek med magneter som plockades 
fram av en personal först efter rummets omvandling till genusinkluderande. Vi ser 
skillnad i pojkars och flickors förhållningssätt till sina konstruktioner i byggrummet. 
Pojkarna leker inte med sina konstruktioner av magneter medan flickorna gör det när 
de byggt klart dem (obs. 6,8). Ett mönster är att flickorna gärna använder sig av 
instruktionsbilder som inspiration i sin bygglek med magneter medan pojkarna väljer 
att bygga utan att använda instruktionsbilder (obs. 6, 8). I observation 6 och 7 ser vi 
att flickan (Stephanie) använder pojkens (Leo) idéer som inspiration till sin lek 
genom att härma/kopiera hans konstruktioner av magneter och leken med 
bebisdockor. I det genusinkluderande byggrummet ser vi att flickorna inte fullföljer 
konstruktionsprocessen, exempelvis i observation 5 lämnar Marie tågbanan utan att 
bygga klart den och i observation 6 misslyckas hon med sitt försök att bygga enligt 
instruktionsbilden, lämnar magneter och påbörjar en annan lek. Pojkar bygger 
däremot klart sina konstruktioner (6, 8).  
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5.1.3 Analys av lekmönster i byggrummet  

Under de tillfällen vi observerade både det genuskodade och det genusinkluderande 
byggrummet var det väldigt få barn som befann sig där. Det är även anledningen till 
att resultat av observation 8 och 9 är kort. I det genuskodade byggrummet hade 
flickor korta lekstunder och konstruerade vid några få tillfällen. De gånger vi fick 
observera flickornas konstruktioner har vi lagt märke till att dessa konstruktioner 
skiljer sig pojkens (se observation 1, 2, 3, 4). Exempelvis, Marie leker med kaplastavar 
genom att lägga dem på rad och räkna som är matematiskt utvecklande men räknas 
inte som konstruktion. Att lägga konstruktionsleksaker på rad är ett lekmönster hos 
flickor som även är gemensamt för det genusinkluderande byggrummet (5, 6, 8). Mia 
bygger extra leksaker som hon kan använda i sin lek (2, 4) medan Johnny fokuserar 
på konstruktionsprocessen (1, 3, 4). I jämförelse med pojkars sätt att bygga kan 
flickornas konstruktioner upplevas som väldigt enkla. Här ser vi likheter med de 
lekmönster som Hallström, Elvstrand och Hellbergs (2014) visar, att pojkar bygger 
aktivt och fokuserar på konstruktionstekniker medan flickor i de flesta fall 
konstruerar om de behöver något till sin lek och sedan leker med dem. Lekmönstret 
återfinns även vid lek med magneter. Denna skillnad mellan pojkars och flickors olika 
sätt att bygga förstärker stereotypa könsskillnader (Hallström, Elvstrand & Hellbergs, 
2014). 

Tiden är också en faktor i lekmönstret, då pojken som vi observerade (observation 1) 
vistas i byggrummet under lång tid och har en fortsatt konstruktionslek medan 
flickorna är där kort tid.  Oavsett om det är före eller efter miljöomvandlingen bygger 
Johnny, och andra pojkar, alltid klart medan flickorna lämnar sina konstruktioner 
om de möter på svårigheter eller vill påbörja en annan lek. Eftersom flickor upplever 
konstruktion som en mindre intressant bisyssla och att pojkar har större intresse för 
konstruktion och mer meningsfull lek med konstruktionsmaterial (Hallström, 
Elvstrand & Hellberg, 2014; Trawick-Smith, Wolff & Koschel, 2015) tolkar vi det 
observerade som ett exempel på att flickorna finner konstruktion mindre intressant 
än vad pojkarna gör. En möjlig konsekvens av det är att pojkarna utvecklar sin 
finmotorik, koncentrations- och även problemlösningsförmåga som tränas vid 
byggleken (Isbell, 2012) mer än flickorna. Lekmönstret hos flickorna då de gärna vill 
använda sig av instruktionsbilder när de bygger med magneter eller ta inspiration av 
pojkars konstruktioner kan tyda på att flickor är osäkra på vad man kan göra med 
materialet och behöver mer stöd i sitt byggande. 

5.2 Materialitet i byggrummet 

5.2.1 Materialitet i det genuskodade byggrummet  

Flickor i byggrummet föredrog ett färdigt material att leka med såsom exempelvis 
fordon (obs. 1, 3, 4), Legofigurer (3, 4) och Legodjur (2, 4), parkeringshus (3). 
Ofärdigt material som användes av flickorna var kaplastavar (3) och Lego Duplo 
klossar (4). Pojken (Johnny) lekte däremot oftast med ofärdigt material som man kan 
konstruera med: Lego Duplo (1), träjärnväg(1, 4), kaplastavar (3), träklossar (1) men 
även med det färdiga fast i mindre utsträckning– fordon (1), parkeringshus (1), 
tågvagnar (1).  

Barnens lek i förhållande till färgen som materialitet observerades i observation 2 när 
Leo och Adam föreslår flera rosa föremål (badkar, toalettstol, grind) till Mias bygge. 
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Pojkar fortsätter att bygga på flickans konstruktion med blåa föremål efter att flickan 
lämnar rummet.  

5.2.2 Materialitet i det genusinkluderande byggrummet 

Barnen i det genusinkluderande byggrummet kombinerar inte byggrummets material 
med dockvråns, utan leksakerna från dockvrån används separat i andra lekar (5, 7). 
Två fall av barnens lek med dockvråns material observerades. I observation 5 då Fia 
lekte med köksredskapen och i observation 7 där Leo ingick i en våldsam rollek med 
en bebisdocka. Detta var enda fallet av könsöverskridande lek hos pojkar i 
byggrummet vi fick observera.  

Några av byggrummets egna materialiteter som användes av barnen i det 
genuskodade byggrummet användes inte i det genusinkluderande byggrummet. 
Exempelvis, i observation 5, när Leo, Adam och Johnny går runt i rummet kommer 
pojkarna fram till och petar på parkeringshuset och kaplastavar under flera tillfällen 
men sätter inte igång någon lek med dem. 

Magneter är det materialet som användes flitigt av både pojkar och flickor. Flickor 
under observationstillfällena har byggt med magneter bland annat: ett hårspänne (6), 
örhängen (6), stjärnor (6), en mask (6), en platta (6), ett hus (8), en pyramid-aktig 
figur (8). Det som pojkar har byggt med magneter var kuber (6), torn (6), hexagon 
(6), en platta (8). Ett genomgående mönster vi observerade är att flickor har tendens 
att stå på eller trampa på byggrummets konstruktionsmaterial (5, 6, 9).  

5.2.3 Analys av materialitet i byggrummet 

Flickors och pojkens (Johnnys) val av material i byggrummet under observationerna i 
det genuskodade byggrummet såg olika ut. Flickor i byggrummet valde färdiga 
material medan pojken lekte mest med det ofärdiga. Ett sådant val kan ses som 
typiskt könsstereotypt då färdiga redskap ses som feminina leksaker medan leksaker 
som lockar till konstruktion anses vara för pojkar (Svaleryd, 2003). Flickors val av 
färdigt material kan tolkas som att flickorna helst vill leka med material som de är 
bekanta och trygga med. Bjurulf (2013) skriver att ett sådant förhållningssätt till 
materialiteten i byggrummet är ganska vanligt och att barn behöver utmanas mer i 
sitt materialval för att utöka sina valmöjligheter.  

I observation 2 observerar vi även de stereotypa föreställningar angående rosa färgen 
som anses vara en flickfärg (Ambjörnsson, 2011) som råder hos Leo och Adam när de 
hittar rosa Lego-föremål och anser att det kan passa in i Mias bygge. Vi ser att rosa 
färgen här är en normativ materialitet som representerar könstillhörigheten, vilket vi 
ser genom pojkarnas val av Legodetaljer. Utifrån observationen såg vi att pojkarna 
inte letade efter konkreta föremål som råkade vara rosa utan efter den specifika 
färgen som de tyckte är lämpliga för flickan och hennes konstruktion. Det förstår vi 
genom vidare observation av leken när pojkarna fortsätter att bygga vidare med blåa 
föremål efter att Mia har lämnat platsen. 

Flickor har tendens att trampa på och stå på leksaker i byggrummet, vilket får oss att 
fundera kring bakomliggande anledning. I koppling till det vi skrev tidigare om 
flickors upplevelse av konstruktion som mindre intressant bisyssla (Hallström, 
Elvstrand & Hellberg, 2014) kan vi tänka oss att detta kan vara en av tänkbara 
orsaker. 
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Vi har lagt märke till att barnen inte kombinerade dockvråns material med 
byggrummets material alls och vissa av byggrummets egna materialiteter användes 
inte. Som vi beskrev ovan i observation 5, pojkarna petade på parkeringshuset vid 
flera tillfällen men hade aldrig någon lek med det. I tolkningen av detta tar vi stöd i 
vår teoretiska utgångspunkt som innebär att materialitet iscensatt i en viss ordning 
producerar en verklighet (Lenz Taguchi, 2012). Eftersom parkeringshuset alltid 
användes tillsammans med fordon i det genuskodade byggrummet har en viss diskurs 
i relation till detta materialitet skapats och efterlevts av barnen. Därmed tolkar vi det 
som att barnen inte kunde hitta på ett annat användningsområde till 
parkeringshuset. Att parkeringshus och kaplastavar inte kom till användning samt att 
resterande material inte fick mycket uppmärksamhet av barnen kan även bero på det 
nya materialet (magneter) som kom upp för första gången i observation 6. Eftersom 
materialet var undanplockat kan det vara spännande för barnen att använda det, 
vilket vi tror är anledning till varför magneter användes mest.  Detta kan även ses 
utifrån det posthumanistiska perspektivet, då ett sammanhang tillförts med ett nytt 
material som har producerat nya intra-aktiviteter hos barnen.  

I observation 7 observerar vi att Leo ingår i en våldsam rollek med en bebisdocka. Vi 
tolkar detta som att Leo inte känner till regler i rolleken med bebisdockor eftersom 
Leo får hjälp av Stephanie genom att hon visar hur han borde leka med bebisdockor 
och Leo härmar därefter. Det kan tolkas som att Leo ingår i en flickaktig rollek, då 
bebisdockor och tillbehör (dockvagn) som Leo intra-agerar med i observationen ses 
som feminina leksaker (Owen & Blakemore, 2005). Pojkens lek med bebisdockor ser 
vi som ett första steg för honom att närma sig ett mer feminint perspektiv eftersom 
pojkar i förskolan behöver utveckla sitt känslospråk (Olofsson, 2007).  

5.3 Lekmönster i dockvrån 

5.3.1 Lekmönster i den genuskodade dockvrån 

Det genomgående mönstret i flickors lek som observerades var djurlek där flickor 
låtsades vara antingen hundar eller katter (obs. 1, 2, 4). Leken gick ut på att ”hunden” 
eller ”katten” kröp omkring i rummet eller sov. Flickors lekar i dockvrån som 
observerades var lugna lekar som hund- och kattlek, matlagning (4), bebislek (3, 4), 
utklädnadslek (obs.2, 3, 4).  

De lekar som vi fick observera hos pojkar under första fyra observationstillfällena var 
bland annat monster- (1, 4) och lejonleken (1), byggarbetarleken (2), kojbygge (2, 4). 
Utifrån observationerna ser vi att pojkar rör sig konstant i rummet (1, 2, 4), har 
kraftfulla rörelser (1, 2, 4), är högljudda (1, 2, 4) och aktivt verbala till skillnad från 
flickorna. Utifrån observationerna ser vi även att pojkar varierar sina aktiviteter ofta 
medan flickor håller sig till en eller max två aktiviteter under samma 
observationstillfälle. 

I den gemensamma leken (dvs. när flickor och pojkar leker tillsammans) har vi även 
observerat vissa mönster. I de stunderna när barnen lekte tillsammans så tar pojkar 
initiativ, bestämmer hur leken ska se ut och flickorna går med på deras idéer. 
Exempelvis, i observation 1 så leker Leo hundens (Mias) ägare där Mia följer efter 
honom i rummet. I samma observation ser vi att Leo uttrycker sig om att Mia behöver 
en kattkompis och hämtar en till flicka. Vidare utformas leken efter Leos förslag. 
Även i observation 4 ser vi att Johnny säger åt Marie att gömma sig för monstret. I 
samma observation ser vi att Johnny bestämmer att leksaken (kassaapparaten) 
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tillhör honom. I observation 2 sker leken på pojkarnas (Leos och Adams) villkor 
genom deras bestämmelser om vad Mia inte kan leka. Vi har inte observerat att 
flickornas eget initiativ kommer till uttryck i leken. 

5.3.2 Lekmönster i den genusinkluderande dockvrån 

Djurlek, matlagningslek, utklädnadslek och bebislek hos flickorna är kvar men har 
tillförts och delvis ersatts med nya lekmönster efter omvandlingen av miljön. För det 
första började flickorna bygga under längre stunder (obs. 5, 6, 7, 8, 9) och för det 
andra byggde barnen tillsammans (8, 9). Flickorna har även blivit mer verbalt aktiva 
(5, 7, 8, 9) och har börjat röra sig mer i rummet (7, 8, 9).  

Högljudda lekar samt konstanta och stora rörelser i leken hos pojkar är kvar (5, 6, 7, 
8). De lekar som observerades var bland annat jagarleken (7, 8), byggarbetarleken (5, 
6), monsterleken (8), byggleken (8) och lek med fordon (7, 8). Ett fall av 
utklädnadsleken hos pojkar observerades (8).  

I den gemensamma leken ser vi att flickor börjar ta initiativ i leken men pojkarna har 
kvar tendensen att bestämma hur leken ska se ut. Exempelvis, observation 8 där Leo 
säger åt Stephanie att de nu ska leka monsterleken eller observation 5 där pojkarna 
bestämmer att Mia inte får vara med.  

5.3.3 Analys av lekmönster i dockvrån 

Utifrån observationerna i den genuskodade dockvrån ser vi att pojkar skapar mycket 
spänning i sina lekar (exempelvis ett hus som brinner (2), ett monster som är på väg 
(1, 4) och tuffhet genomstyr deras sätt att leka (de skräms, ”sprutar eld”). Vi ser även 
att pojkar rör sig konstant i rummet, har kraftfulla rörelser och är aktivt verbala till 
skillnad från flickorna. Flickorna ägnar sig åt lugna lekar med mindre 
rörelseutrymme. Dessa resultat speglar Hellmans (2010) beskrivning av 
könsstereotypa rörelsemönster i relation till fysiska utrymmen, nämligen att pojkar 
tar större utrymme än flickor, rör kroppen mer kraftfullt och pratar med högre röst 
än flickor. Utifrån denna bakgrund kan vi anta att de sätt att leka vi observerade hos 
pojkar och flickor i den genuskodade dockvrån kan förstås som könsstereotypa.  

Efter att vi tillfört dockvrån med leksaker från byggrummet lade vi märke till att fler 
barn befann sig i dockvrån samtidigt, vilket gjorde att lekar i dockvrån blev allt 
rörigare varje gång vi observerade men vi har upptäckt flera positiva tendenser. Det 
är tydligt att flickornas lek blev mer varierande i och med att Lego fick plats i 
dockvrån. Det är tydligt att flickor finner intresse i Lego-byggandet då de har flera 
byggstunder under en och samma observation. Vi kan även tolka det nya lekmönstret 
hos flickorna som könsöverskridande då konstruktionsleksaker ses som pojkaktiga 
(Svaleryd, 2003; Owen Blakemore & Centers, 2005). Flickor blev mer verbala i den 
genusinkluderande dockvrån i jämförelse med den genuskodade dockvrån. De har 
börjat kommunicera mer med varandra under tiden de bygger med Lego. Vi upplever 
det som positiv utveckling av leken hos flickorna och inte minst som ett verktyg till 
språkutveckling som sker under konstruktionsleken genom de konversationer och 
diskussioner som uppstår under tiden barn bygger (Cohen & Uhry, 2007). Utifrån vår 
teoretiska utgångspunkt kan sådana ändringar förklaras med att leksakerna som har 
flyttats från byggrummet till dockvrån agerar här performativa agenter som har kraft 
att förändra barnens tänkande och genom det även agerande i och med att de sätts i 
ett annat sammanhang (Lenz Taguchi, 2012). Vi har även observerat ett fall av ett 
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nytt lekmönster hos pojkar (obs. 8, utklädnadslek) som vi tolkar utifrån samma 
princip.  

Både i den genuskodade och i den genusinkluderande dockvrån ser vi att pojkar har 
tendensen att påverka flickors lek och dominera i den gemensamma leken med 
flickorna (som även observerades i byggrummet) genom att bestämma vilka lekar 
som ska lekas, bestämma över lekens utformning samt om flickor ska vara med eller 
uteslutas. Exempelvis, observation 2 visar tydligt att pojkar (Leo och Adam) 
dominerar i det fysiska utrymmet genom att ha ”huset” för sig själva i leken och neka 
Mia tillträdet till den fysiska lekmiljön (ex. till ”huset” och ”bilen”) och på så sätt även 
till den gemensamma leken. Även i observation 4 ser vi att Johnny dominerar inom 
det fysiska utrymmet i relation till leksaker genom att ta ifrån Marie leksaken till sin 
egen lek och påstå att den tillhör honom. Vi uppfattar dessa sätt att leka som 
könsstereotypa, vilket vi kopplar till diskursen om genussystemet där manlig 
dominans och överordning ses som bärande princip (Svaleryd, 2003).  

5.4 Materialitet i dockvrån 

5.4.1 Materialitet i den genuskodade dockvrån 

Utifrån observationerna ser vi att pojkar använder flickaktiga leksaker i sina lekar 
men till annat ändamål än vad de är tänkta att användas till. Exempelvis, används 
köksredskapen och livsmedel av pojkar som arbetsverktyg i ”byggarbetarleken” och 
dockvagnen blir till en tvättmaskin (se observation 2, 4). Flickor använder däremot 
leksaker i dockvrån på ett sätt som de är tänkta att användas på.  

När det gäller barnens förhållningssätt till kläder ser vi tydligt att flickor använder 
kläder i sina lekar genom att ta på och ha på sig dem. Pojkar tar däremot aldrig på sig 
kläderna men använder dem ibland i sina lekar på andra sätt (se observation 2, 4).  

5.4.2 Materialitet i den genusinkluderande dockvrån  

Utifrån observationerna märker vi att flickorna fortfarande leker med flickaktiga 
leksaker i dockvrån, men de använder även Lego Duplo som nya redskap för sina roll- 
och låtsaslekar. Exempelvis Mia som bygger tandborstar (obs. 5, 6), vattenpistol (7), 
robot (7), spray-flaska (8) och ett ljus (9). Mia och Amanda bygger tillsammans 
hammare och en tårta (9). Både Mia och Amanda bygger torn (7, 8) och Amanda 
bygger tåg (8). Vi har även observerat flickornas lek med fordon där Mia har en 
projektiv lek3 med bilarna (obs. 7) och Amanda leker med släppvagn (7).  

Vi fick observera kombinationen av material från båda rummen hos pojkarna. 
Exempelvis Tommys kombination av bilarna med dockvråns föremål (filt och 
stekspade, obs. 7) i sin lek och även när han kombinerade mobiltelefon med 
Legotåget och Legotornet (8). Leo och Adam (6) sätter igång en lek i dockvrån med 
en konstruktion som de har byggt i byggrummet (sopborste).  

Vi ser även att mönstret hos pojkar att ändra användningsområde hos flickaktiga 
föremål är kvar. Exempelvis, pojkars användning av livsmedel i ”byggarbetarleken” 

                                                   

3 Projektiv lek är en sorts låtsaslek där barnet låter ett föremål agera medan barnet framstår som 
regissör (Knutsdotter Olofsson, 2003). 
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(5, 6) och observation 8 där Leo tar på sig en klänning samtidigt som han säger flera 
gånger att han är monster. 

5.4.3 Analys av materialitet i dockvrån 

Vi kan se att pojkars lek är mycket mer kreativ i förhållande till leksaker i dockvrån 
än flickors. Både i den genuskodade och i den genusinkluderande ändrar pojkar 
användningsområde för flickaktiga föremål. Att de flesta leksaker (bl.a köksredskap, 
dockor, bebisar och dess tillbehör) i dockvrån är kvinnligt kodade (Svaleryd, 2003; 
Owen Blakemore & Centers, 2005; Mylesand, 2007; Ambjörnsson, 2011) kan förklara 
pojkars förhållningssätt till dessa leksaker i dockvrån. En av tänkbara tolkningar kan 
vara att användning av dessa leksaker på ett vanligt sätt kan ses av pojkar som ett sätt 
att närma sig det feminina och ta på sig en kvinnlig roll, som enligt Ambjörnsson 
(2011) pojkar oftast inte vill och visar motstånd för.  

Vi har även lagt märke till pojkars och flickors förhållningssätt till kläder. Utifrån 
observationerna märks det tydligt att flickor använder kläder i sina lekar genom att ta 
på och ha på sig dem. Vi tolkar flickornas intresse för utklädnadslek som deras 
strävan efter uppmärksamhet och beröm från andra barn och vuxna (Henkel och 
Tomi�i�, 2009). Pojkar tar däremot aldrig på sig kläderna men använder dem 
ibland i sina lekar på andra sätt (se observation 2, 4). Med tanke på att kläder och 
utklädnadslek ses som flickaktigt, tolkar vi det som att det återigen är rädslan att 
närma sig det feminina och hamna utanför (Henkel och Tomi�i�, 2009; 
Ambjörnsson, 2011). Detsamma gäller i observation 8 där Leo tar på sig en rosa 
klänning, som på grund av sin färg kan ses som en av de mest feminina föremål i 
dockvrån. Leo upprepar flera gånger att han är ett monster, vilket tolkas av oss som 
att han inte vill att de andra barnen misstolkar och tror att han ingick i en ”flickaktig” 
rollek. Här observerar vi samma mönster som förut, att Leo använder sig av 
flickaktiga materialiteter men ändrar deras användningsområde till en mer pojkaktig 
lek. Här ser vi samma oro hos pojken att uppfattas som feminin som i tidigare 
exempel.  

Efter miljöändringen ser vi att barn använde sig av fysiska föremål i större 
utsträckning än vid de första fyra observationerna. Utifrån observationerna märker vi 
att flickorna har större intresse för Lego och bygger ofta och lustfyllt. Vi ser att Lego 
är en stark performativ agent som har kommit att ändra och utveckla flickornas lek i 
dockvrån. Performativa agenter ändrar våra tänkande och varande beroende på 
sammanhang och intra-aktion med annan materia (Lenz Taguchi, 2012). Genom att 
vi placerade Lego i dockvrån ändrades flickors förhållningssätt till det, de har börjat 
att intra-agera med materialet på ett sätt som de inte gjorde innan. Eftersom Lego 
som utmanar barns konstruktionsfärdigheter och kan ses som pojkaktigt materialitet 
har flyttats till dockvrån som anses vara ett feminint territorium har gränsen mellan 
det maskulina och feminina suddats ut och lät flickorna att testa sig fram i byggleken, 
vilket inte hände innan miljöomformningen. En händelse som vi tycker är intressant 
är när Mia och Amanda bygger tårta av Lego-klossar (obs. 9). Då vägrar Mia att 
använda den färdiga Lego-tårtan och flickorna använder bänken som ugn istället för 
att använda barnkökets ugn. Under analysen av genuskodade byggrummet var vi helt 
övertygade om att flickorna inte alls var intresserade av de ofärdiga materialiteter 
som fanns i byggrummet, vilket visade sig inte stämma. Det märks att flickorna 
tycker att det är minst lika spännande att använda sig av ofärdiga redskap som 
färdiga, trots att det är just färdiga redskap som anses vara avsedda för flickor 
(Svaleryd, 2003). Intressant att Mia bygger även leksaker som anses vara pojkaktiga 
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(robot, pistol, hammare). Det kan vara ett tecken på att hon faktiskt intresserar sig 
för den pojkaktiga leken som hon vägrades tillträde till i tidigare observationer.  

Utifrån de första observationerna av det genuskodade byggrummet ser vi att barnen 
alltid använder fordon tillsammans med parkeringshuset (obs. 1, 3, 4). Eftersom 
fordon flyttades till dockvrån utan parkeringshuset och satts in i ett annat 
sammanhang har vi observerat barnens nya sätt att leka med dem. Mia sätter 
exempelvis igång en projektiv lek med bilarna (obs. 7) medan Tommy kombinerar 
bilarna med dockvråns föremål (filt och stekspade). Genom dessa exempel ser vi hur 
fordon som performativ agent i annan miljö/sammanhang (dockvrån) producerar 
nya idéer hos barn till skillnad från den gamla placeringen i byggrummet där 
användningen av bilar tillsammans med parkeringshuset sågs som en självklarhet av 
barnen.  

I observation 6 observerar vi att pojkarna (Leo och Adam) kommer in i dockvrån med 
en konstruktion som de har byggt i byggrummet (sopborste) och sätter igång en lek 
med den i dockvrån. Vi antar att den ändrade miljön tolkades av barnen som tillåtelse 
att flytta på och kombinera material från olika rum. Vi ser att barnen kombinerar 
konstruktionslek med roll- och låtsaslekar och provar på nya lekstrategier, vilket kan 
bara ses som positivt.  

6 Diskussion 

I det här kapitlet diskuterar vi först vår datainsamlingsmetod. Därefter presenterar vi 
vår resultatdiskussion i relation till forskningsfrågorna, syftet, tidigare forskning, 
teoretisk utgångspunkt samt förskolans viktigaste styrdokument – läroplan för 
förskolan. Slutligen diskuterar vi implikationer för den pedagogiska verksamheten 
och förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Vi är medvetna om att en sådan studie bör genomföras under en längre tid för att få 
fram ett mer pålitligt resultat. En sådan kort studie som vi genomförde kan vi tänka 
oss som en bra start på ett lite större longitudinellt forskningsprojekt som enligt 
Bryman (2011) genomförs under längre tid i syfte att fånga förändringar. 
Observationer av ändrade miljöer under kortare tid kan dock ge inblick i hur den 
konkreta barngruppen reagerar på miljöändringar, vad det är som funkar och som 
man kan fortsätta jobba med samt vad som funkar mindre bra som man eventuellt 
måste ändra på.  

Observationer som datainsamlingsmetod var enligt oss ett rätt val för att uppfylla 
studiens syfte. Anteckningar var till stor hjälp vid reflektion och tolkning, dock 
upplevde vi att det även finns vissa nackdelar med denna insamlingsmetod. 
Exempelvis, att tiden som läggs på att anteckna gör så att vi missar en del av det som 
sker under observationen. Därför kan vi tycka att sådana genusstudier där alla 
detaljer av det som sker är av vikt kräver en annan datainsamlingsmetod, såsom 
videoinspelning då alla händelser under ett observationstillfälle fångas med hjälp av 
denna metod. Videoinspelning kan dock vara en väldigt tveksam metod med tanke på 
det etiska perspektivet då videoinspelning behandlar personuppgifter. I 
Vetenskapsrådet (2011) står att man endast bör vända sig till videoinspelning om det 
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inte går att uppnå samma resultat med hjälp av andra datainsamlingsmetoder då 
individer som spelas in kan identifieras, vilket kan inkräkta på individers privatliv 
och integritet. Vid filmning av minderåriga gäller även särskilda regler som 
exempelvis samtycke från båda vårdnadshavare och själva barnet till 
videoinspelningen (Vetenskapsrådet, 2011). Vi kan även tänka oss att medvetenhet 
hos barnet om att hen ska filmas kan påverka barnets agerande under 
videoinspelningen. Det kan även bli mer komplicerat att avgränsa, sortera och tolka 
det insamlande materialet eftersom mängden av data blir mycket större med 
videoinspelning som metod.  

Att turas om vid observationer upplevde vi som en fungerande metod då vi båda har 
fått en inblick i det som skedde i de olika rummen och kunde reflektera och bilda en 
uppfattning om det insamlade data tillsammans. Vi är dock medvetna om att vi som 
genomförde studien är olika individer, vilket kan betyda att vi inte nödvändigtvis ser, 
uppfattar och tolkar saker ur samma synvinkel. Detta kan ha resulterat i att vår 
tolkning av data har kommit att bli subjektiv. Även datainsamlingen kunde ha 
påverkats då vi som olika individer möjligtvis omedvetet la fokus på olika saker som 
vi ansåg vara av vikt under observationstillfällen. För att minimera subjektiviteten 
när det gäller datainsamling och tolkning av data kan videoinspelning som metod 
vara till fördel då en videofilm visar de händelser som sker under ett 
observationstillfälle objektivt. Även beslutet att vara icke-deltagande observatörer 
gynnade vår arbetsgång då vi på så sätt gjorde ett försök att minska påverkan på 
barnen och dess agerande. Under studiens gång strävade vi efter att barnen fick 
handla utan begränsningar som annars kunde ha uppstått då deltagande vuxna kan 
ha både indirekt och direkt påverkan på barns lek. Barn som vi beskriver i resultat-
delen fick exempelvis testa på att flytta material mellan rummen, vilket i vanliga fall 
med största sannolikhet inte skulle ske. Trots känslan av att barnen fick handla helt 
fritt utan att bli tillfrågade eller tillrättavisade samt att vi bara vistades i rummen kan 
själva vår närvaro ha påverkat barnen och det är vi även medvetna om.  

Genom att inte bara föräldrar men även personalen på avdelningen tog del av 
missivbrevet har även varit till hjälp i vår studie då de hade koll på att de ändrade 
miljöerna vi observerade förblev ändrade även när vi inte var på förskolan eftersom 
våra observationer skedde med några dagars mellanrum.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Flickors och pojkars lek i genuskodade rum 

Vår första forskningsfråga handlar om hur pojkar och flickor leker i genuskodade 
rum. Svaret på frågan är att både flickor och pojkar leker könsstereotypt i båda 
rummen, vilket är problematiskt då könsstereotypa lekar begränsar barnens 
erfarenheter och lärande (Svaleryd, 2003). Studiens resultat visar att i dockvrån 
ägnar sig flickor åt lugna flickaktiga lekar och väljer att leka med typiskt flickaktiga 
leksaker medan pojkar åt högljudda och ”tuffa”, stereotypt pojkaktiga lekar. Pojkar 
tar dessutom avstånd från feminina föremål i dockvrån genom att ändra flickaktiga 
materialiteters användningsområde till en pojkaktig lek. Detta tolkar vi även som 
typiskt könsstereotypt beteende hos pojkar i termer av pojkars vägran att närma sig 
det feminina (Ambjörnsson, 2011).  

Även i byggrummet råder könsstereotypa sätt att förhålla sig till 
konstruktionsleksaker och konstruktionslek hos pojkar och flickor. I byggrummet 
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visade flickor på annorlunda förhållningssätt till konstruktion i jämförelse med 
pojkar. Flickor har korta oengagerade lekstunder och ofta inte fullföljer sina 
konstruktioner medan pojkar bygger färdigt sina konstruktioner och under längre tid. 
I leken användes det ofärdiga materialet i en kreativ kombination med det färdiga hos 
pojkar, medan flickor föredrog det färdiga materialet och byggde när de behövde 
något extra i sin lek. Dessa upptäckter stämmer överens med de relativt nya studier 
där resultaten visade att i byggleken förstärks de stereotypa skillnader då pojkar har 
större intresse och att deras lek med konstruktionsleksaker är mycket mer 
meningsfull och utvecklande i jämförelse med flickor som ser konstruktion som 
mindre intressant sysselsättning och använder konstruktioner som extra redskap i 
sin lek (Hallström, Elvstrand & Hellberg, 2014; Trawick-Smith, Wolff & Koschel, 
2015). Både i byggrummet och i dockvrån kan man även se det könsstereotypa sättet 
att leka under gemensam lek mellan pojkar och flickor. I båda rummen observerar vi 
exempel på den könsstereotypa genusordningen där manliga dominansen råder 
igenom (Svaleryd, 2003) i form av pojkars förhållningssätt till och inflytande på 
flickors fria lek där pojkar har stor påverkan på och ibland bestämmer hur flickors lek 
ska se ut.  

I koppling till det posthumanistiska perspektivet kan man diskutera dessa resultat 
som visar att barnen leker könsstereotypt i båda rummen i relation till materialiteters 
normativitet och diskurser som råder i dessa rum. Materialiteter är alltid normativa 
och har kraft att producera kulturer (Hultman, 2011). Genom att samla materialiteter 
av samma typ (exempelvis flickaktiga eller pojkaktiga materialiteter) i ett och samma 
rum kan vi tycka att materialiteternas normativa budskap förstärks samt att en viss 
diskursiv praktik skapas i relation till dessa materialiteter (vilka och hur de ska 
förhålla sig till dessa flickaktiga föremål) då materialitet och diskurs inte går att 
särskilja (Lenz Taguchi, 2012).  

6.2.2 Flickors och pojkars lek i genusinkluderande rum 

Vår andra forskningsfråga handlar om hur flickors respektive pojkars sätt att leka 
förändras när dockvrån och byggrummet görs om till genusinkluderande rum. 
Utifrån studiens resultat ser vi att flickor visade på större intresse för konstruktion av 
Lego-materialet i dockvrån än i byggrummet då de bygger oftare och under längre 
stunder. Utifrån dessa resultat kan vi se att påståendet om att det färdiga materialet 
bör locka flickor mer än det ofärdiga inte riktigt stämmer, utan att det snarare beror 
på vilket rum det ofärdiga materialet är placerat i. Detta fenomen förklarar vi utifrån 
den materiellt-diskursiva tolkningen. Enligt Lenz Taguchi (2012) förhåller vi oss till 
ett föremål på olika sätt beroende på diskursen som råder i ett visst sammanhang. 
Den övergripande diskursen som råder i en genuskodad dockvrå som är full av 
feminina föremål är att rummet är ett feminint territorium och är avsett för flickors 
bruk. Även frånvarandet av maskulina föremål kan ge signaler för flickor att de ej 
bör/kan komma i kontakt med dessa föremål. Däremot kan närvarandet av 
maskulina föremål som vi ser utifrån vårt resultat ge positiva effekter i form av 
ändrade diskursen i relation till det maskulina på ett kvinnligt territorium. Genom att 
tillföra dockvrån med maskulina leksaker, som i det här fallet agerar som starka 
performativa agenter med kraften att förändra tänkandet, uppmuntras flickor till 
intra-aktion med dessa leksaker som i vår studie resulterade i nya lekmönster och 
mindre könsbunden lek hos flickor. I förhållande till Lego-konstruktioner fick 
flickornas lek även lite pojkaktiga inslag, flickor visade intresse för konstruktion av 
typiskt maskulina föremål (ex. pistol, robot). Flickor har alltså lyckats att kombinera 
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typiska flickaktiga material i dockvrån med nya pojkaktiga föremål på ett för dem 
meningsfullt och roligt sätt, vilket visar tydligt hur rummets (dockvråns) intra-aktion 
med andra normativa pojkaktiga materialiteter kan förändra barnens tankesätt. 

Genom att materialitet iscensätts i ett annat sammanhang kan en ny verklighet 
komma att uppstå samt att intra-aktion med annan materia producerar nya tankar 
och idéer (Lenz Taguchi, 2012). Utifrån våra analyser av dockvrån som genuskodat 
respektive genusinkluderande rum ser vi att detta teoretiska påstående bekräftas. 
Genom användning av Lego-materialet utvidgades flickornas sätt att leka i dockvrån 
med nya lekmönster, vilket gjorde deras lek mer varierande och mer meningsfullt 
utifrån vårt perspektiv. Allt material som flyttades till dockvrån har kommit till 
användning av både pojkar och flickor. I motsats till flickor har vi dock inte märkt 
större förändringar i pojkars lek i dockvrån. Pojkar fick möjlighet att kombinera 
typiska pojkaktiga leksaker med typiskt flickaktiga materialiteter men lekmönstret 
förblev detsamma, dvs. att könsstereotypa föreställningar rådde genom deras lek 
samt att feminina föremåls användningsområde omvandlades till en pojkaktig lek, 
vilket vi återigen kopplar till pojkars tendens att visa motstånd för kvinnligt kodade 
föremål (Ambjörnsson, 2011).  

I byggrummet registrerades dessvärre inga fall av kombinationen av de maskulina 
och feminina materialiteter. I genusinkluderande byggrummet var lekmönstret 
ungefär detsamma som i det genuskodade byggrummet. Det genomgående mönstret 
att flickor bygger för att använda dessa konstruktioner i sin låtsaslek är kvar. Samma 
sak gäller pojkar i det genusinkluderande byggrummet, att de fokuserar på 
konstruktionstekniker i sin bygglek. Som vi beskrev ovan observerade vi utifrån vårt 
resultat av dockvrån som ett genusinkluderande rum att flickor faktiskt har ett stort 
intresse för konstruktion i dockvrån till skillnad från byggrummet. Vi antar att 
byggrummet inte lockar flickor till konstruktion eftersom de ser byggrummet som ett 
pojkområde och inte känner sig bekväma med att bygga just där. Vi drar sådana 
slutsatser i relation till våra observationer och två konkreta fall där vi fick observera 
att pojkar anser flickor som mindre kompetenta i byggleken. Dessa är observation 1 i 
byggrummet som ett genuskodat rum där Johnny inte lät Fia bygga tågbana med 
honom då han förmodligen ansåg att hon lägger detaljen på fel plats och observation 
8 av dockvrån som ett genusinkluderande rum där Leo underskattar Mias 
konstruktionskunskaper. Vi antar att sådana föreställningar hos pojkar och 
byggrummets starka genuskodning kan vara anledningen till att flickor väljer att inte 
bygga där då barnen ska känna att de möts med respekt för varandras konstruktioner 
för att byggrummet ska vara inbjudande för barnen (Mylesand, 2007). Skillnaden 
mellan de två fallen vi beskrev ovan är att Fia lämnar byggrummet medan Mia 
ignorerar Leos kommentar och fortsätter med byggleken i dockvrån. Utifrån det ser vi 
tydligt att flickor inte känner sig lika begränsade i sitt ”område” (dockvrån). Det ser 
man tydligt även genom observationerna i genusinkluderande dockvrå, nämligen att 
flera flickor befinner sig i dockvrån och ägnar sig åt byggleken med Lego. Pojkarnas 
föreställningar kring flickors kompetens i byggleken som hindrar flickor från att 
bygga i byggrummet och som kan vara en av tänkbara anledningar till flickors 
osäkerhet i byggrummet kan även ses utifrån vårt valda teoretiska perspektiv. Vi 
beskrev redan hur den genuskodade dockvrån påverkar flickors förhållningssätt till 
maskulina materialiteter och antar att detsamma gäller i byggrummet. Maskulina 
leksaker/material som är samlade i ett rum i kombination med frånvaro av feminina 
föremål signalerar till både pojkar och flickor vem rummet med dess material ska 
användas av. Detta påverkar barnens tankesätt och resulterar i att flickor inte bygger 
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eller har intresse för konstruktion samt att pojkar ser konstruktion som maskulin 
sysselsättning, vilket påverkar pojkars inställning till flickors konstruktioner.  

När det gäller pojkarnas könsöverskridande lek i det genusinkluderande byggrummet 
har bara ett fall av pojkars intra-aktion med feminina föremål observerats (obs. 7), 
vilket inte kan utgöra ett mönster i leken. På så sätt kan vi säga att pojkars lek i 
byggrummet inte förändrades trots miljöomformningen och i stort sett förblev 
ganska könsstereotyp. Dock ser vi dessa flickaktiga leksaker placerade i ett annat 
sammanhang som performativa agenter som har kommit att ändra pojkens tanke- 
och agerandemönster i mindre könsbunden riktning, vilket är ett positivt framsteg 
även om det bara var tillfälligt. I och med att inte vi har observerat att pojkars lek 
utvecklades i mer könsöverskridande riktning i samma utsträckning som flickors 
antar vi att flickor har lättare att närma sig det maskulina perspektivet än pojkar som 
närmar sig det feminina. Vi antar att det kan ha att göra med den övergripande 
sociala utformningen där det kvinnliga anses vara underordnat och mindre värt 
(Ambjörnsson, 2011). Vi ser att flickor har det lättare att närma sig det maskulina 
perspektivet och ingå i intra-aktion med maskulina materialiteter i sitt område 
(dockvrån) på deras villkor, medan pojkarna undviker och avstår från det kvinnliga 
på både sitt eget (byggrum) och kvinnligt territorium. Det kan innebära att det krävs 
en djupare forskning i ämnet och annorlunda insatser i arbetet med pojkar för att 
främja deras könsöverskridande förhållningssätt till det kvinnliga och till sättet att 
leka.  

6.3 Övrig reflektion och slutsats 

Vi har reflekterat kring benämningar på de olika rummen. Enligt det 
posthumanistiska perspektivet som vi utgår ifrån i vår studie ingår språk med dess 
ord och begrepp i begreppet materialitet (Lenz Taguchi, 2012). Det betyder att ord 
och begrepp likaså all annan materia är normativa och har kraft att producera 
betydelser och mening i vårt tänkande. I relation till detta kan vi då diskutera 
benämningar på de mest genuskodade rummen i förskolan - dockvrå och byggrum. Vi 
har redan beskrivit att insamling av genuskodade materialiteter i samma rum kan 
komma att bidra till förstärkning av dess normativa budskap, vilket resulterar även i 
att den benämning som används i relation till det rummet blir starkt genuskodat. I 
vår studie använder vi benämningar ”dockvrå” och ”byggrum” även efter vi har gjort 
om miljöerna till genusinkluderande, vilket var gjort för att underlätta läsarens 
förståelse av resultaten. Omformningen av dessa genuskodade rum väckte dock en 
fundering hos oss om dessa benämningars lämplighet i relation till 
genusinkluderande miljöer med tanke på att dessa två benämningar är ytterst 
genuskodade och normativa. Vi anser att för att lyckas med genusinkludering av 
dockvrån och byggrummet och på så sätt genusarbete i förskolan bör man komma 
ifrån dessa genuskodade benämningar och ersätta dem med andra begrepp.  

Vilken stor roll ord har i genusdiskursen ser vi även i exemplet med byggrummets 
dockhus som fick namnet ”stora huset” på avdelningen. Det är tydligt att lärarna 
medvetet eller omedvetet har valt att komma ifrån den starka genuskodningen och 
normativiteten som ordet ”dockhus” bär med sig. Vi kan reflektera kring anledningen 
till detta utifrån två perspektiv. Vi har redan diskuterat kring det typiska 
utformningsmönstret som finns i genuskodade rum, nämligen frånvaro av feminina 
föremål i ett maskulint genuskodat rum och tvärtom. Användningen av begreppet 
”stora huset” i relation till ett dockhus som är en typisk flickaktig leksak kan vara ett 
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försök att bibehålla byggrummets genuskodning. Den andra anledningen kan vara 
förskollärarnas försök att locka pojkar till lek med dockhuset genom att ändra 
namnet på leksaken eftersom namnets starka genuskodning kan signalera för barnen 
vilket kön bör leka med den. Oavsett ändamålet ser vi att strävan att komma ifrån det 
feminina på ett maskulint territorium som förmodligen kan vara omedveten och ha 
rötter i redan beskrivna av oss rädslan hos pojkar att ingå i kontakt med det feminina 
(Ambjörnsson, 2011).  

Utifrån resultat av observationer av genuskodade rum jämfört med resultat av 
genusinkluderande rum ser vi att en typisk utformning av förskolans rum kan gynna 
särtänkande sättet som innebär att män och kvinnor behandlas olika utifrån sin 
könstillhörighet (Olofsson, 2007). Skapandet av två starkt genuskodade rum bidrar 
till vissa förväntningar kring de båda könens agerande och förhållningssätt till dessa 
rum. Vi ser att barns handlingsutrymme begränsas genom att exempelvis flickor tar 
avstånd från byggaktiviteter i byggrummet, vilket begränsar deras möjligheter till 
lärande och utgör ett kännetecken för särtänkande sättet att förhålla sig till genus 
(Olofsson, 2007). Däremot ser vi genusinkludering av rummen som ett sätt att gynna 
likhetstänkande sättet att se på genus som handlar om flickors och pojkars likhet i 
grunden, som inte minst betyder likvärdiga behov av förutsättningar för sitt lärande 
och utveckling. Utifrån studiens resultat anser vi att en typisk miljöutformning 
faktiskt går emot läroplanens (Skolverket, 2016) riktlinjer om att pojkar och flickor 
inte ska begränsas av sin könstillhörighet i förskolans verksamhet. Utifrån studiens 
resultat kan vi därför dra en slutsats om att barn blir begränsade i sina lek- och 
lärmöjligheter samt uppmuntras att leka könsstereotypt när man har genuskodade 
rum i förskolan. Med hjälp av onto-epistemologisk förklaring av barns tillblivelse som 
en process som sker samtidigt med lärande får vi en förståelse om att sådana 
begränsningar och det stereotypa leksättet påverkar barns identitetsskapande som 
sker i materiellt-diskursiva händelser i hög grad (Lenz Taguchi, 2012) och kan därför 
betyda att förskolans fysiska miljö behöver omformas för att göra lekrummen mer 
genusinkluderande, vilket är en förutsättning för ett lyckat jämställdhetsuppdrag i 
förskolan. 

6.4 Implikationer för den pedagogiska verksamheten och 
förslag på fortsatt forskning 

Denna studie visar på vikten av fler och mer varierande genusforskning inom 
förskolan. Vi upplever att det mesta av redan existerande forskning behandlar 
lärarnas förhållningssätt i förskolan. Vi vill däremot betona vikten av forskning kring 
pedagogiska miljöutformningen med tanke på vilken stor roll den fria leken har i 
förskolan. Fria leken tar mest utrymme i verksamhetens upplägg och har stor 
betydelse för barns utveckling och lärande. Under den fria leken ligger inte lärarnas 
förhållningssätt i fokus utan barns intra-aktion med materialitet i förskolan (ex. 
leksaker, rummens inredning). Barns möte med materialitet sker konstant under 
många tillfällen per dag, därför är forskning av fysiska miljön i förskolan minst lika 
viktig som forskning som behandlar lärarnas förhållningssätt.  

Denna studie utökade ytterligare vår medvetenhet om materialitetens betydelse 
utifrån ett genusperspektiv. Studien visade hur en genusmedveten placering av 
förskolans genuskodade material kan påverka barns möjligheter till en mer 
varierande och betydelsefull lek, vilket är en viktig kunskap för verksamma och 
framtida förskollärare. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står att alla barn 
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avsett kön bör utveckla sina förmågor att bygga, konstruera och skapa med hjälp av 
olika material och tekniker. Utifrån vår studie ser vi att lärarnas fokus bör riktas mot 
flickor då de riskerar att inte uppnå läroplanens strävansmål på grund av den 
traditionella miljöutformningen. Flickor i vår studie visade dock på intresse och 
färdigheter inom konstruktionsleken i genusinkluderande dockvrå som man inte fick 
observera när rummet var genuskodat. Därför kan det vara av vikt som lärare att 
blanda material från olika rum så att flickor inte missar chansen att utveckla sina 
konstruktionsförmågor om de känner sig mer säkra och bekväma med det pojkiga 
materialet i dockvrån, alltså i sitt ”område”. Det kan även vara ett första steg för 
flickornas möjligheter till leken i byggrummet med tanke på de föreställningar hos 
pojkar om flickornas bristande konstruktionsförmåga som vi observerade. Genom 
flickornas bygglek i dockvrån har flickor möjlighet att visa på sina förmågor inom 
konstruktion som förhoppningsvis kan ändra pojkars erfarenheter av flickor som 
icke- kompetenta, vilket då kan leda till acceptans och respekt för flickornas 
konstruktion hos pojkar. Det finns då en chans att så småningom kommer flickorna 
att våga konstruera i byggrummet, vilket de inte gör ännu. En typisk utformning av 
rummen sätter även gränser för barns lek med det motsatta könet som även är nyttigt 
för barns allsidiga utveckling. Resultaten av observationer av ett genuskodat 
respektive genusinkluderande byggrum visar också på betydelsen av den fysiska 
utformningen av ett rum som antingen kan vara inbjudande och inspirerande till lek 
eller tvärtom. Vi ser att byggrummet i överlag inte är lika lockande för barnen som 
dockvrån. Vi ser även att omformning av rummet till genusinkluderande inte har 
bidragit med lika positiva resultat som i dockvrån. Exempelvis, barnen kombinerade 
inte genuskodade leksaker i byggrummet till skillnad från dockvrån där leksakerna 
kombinerades och användes flitigt i både flickors och pojkars lek samt att vi inte 
upptäckte någon könsöverskridande lekmönster i pojkars lek i byggrummet. Vår 
studie gav oss en förståelse om att i byggrummet fungerar inte en miljöändring där 
bara materialet tillförs med flera varierande materialiteter, utan att det kanske 
behövs ändring i rummets inredning och eventuellt andra åtgärder. Prövning av olika 
strategier av omformning av byggrummet med målet att göra rummet användbar för 
både pojkar och flickor är vårt förslag på fortsatt forskning. 
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Bilaga 1. Missivbrev till barns föräldrar 

Information om deltagande i studien kring barns lek  

Vi heter Maria Pettersson och Trang Huynh och är förskollärarstudenter vid 
Mälardalens Högskola. Vi befinner oss just nu i utbildningens slutfas. Vårt 
examensarbete handlar om förskolans fysiska innemiljö och dess påverkan på barns 
lek ur ett genusperspektiv. Syftet med vårt arbete är att undersöka hur genuskodade 
rum respektive genusinkluderande rum påverkar pojkars och flickors möjligheter till 
lek.  

Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning som består av 
max tio observationer av barnens lek som kommer vara 30-60 minuter långa. Vi 
kommer inte titta specifikt på enstaka barn utan på flickors respektive pojkars lek i 
förhållande till förskolans olika rum samt på materialets betydelse för barns lek. Vi 
kommer att använda oss av anteckningar vid observationer och det insamlade 
materialet kommer att raderas så fort vårt examensarbete blir godkänt. All insamlat 
material kommer att behandlas konfidentiellt och användas bara för denna studies 
syfte. Ditt barns deltagande i undersökningen är helt frivilligt, om ditt barn inte vill 
bli observerad så respekterar vi det. Du har rätten att när som helst avbryta ditt barns 
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig 
eller ditt barn. Väljer du att delta så garanterar vi att varken ditt, ditt barns eller 
förskolans namn kommer nämnas i uppsatsen. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
Högskola som i sin tur läggs ut på databasen Diva. Har du några frågor eller 
funderingar är du välkommen att höra av dig till oss eller vår handledare. Vi är 
tacksamma om du finner intresse för att delta och lämnar in svaret snarast så att vi 
kan sätta igång med vår studie! Svaret lämnas in senast den 23/11.  

Med vänliga hälsningar,  

Maria och Trang 

 

Kontaktuppgifter: 

Maria Pettersson: mpn13005@student.mdh.se 

Trang Huynh: thh11001@student.mdh.se  

Pernilla Sundqvist, handledare: pernilla.sundqvist@mdh.se  

 

Namn: 

Underskrift: 

 

Datum:  
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Bilaga 2. Beskrivning av dockvråns och byggrummets fysiska miljö 

Dockvrån  

Dockvrån är uppdelad i två sektioner och utgör ett avgränsat utrymme i ett stort rum. 
Dockvråns ena sektion benämns ”huset”. ”Husets” gränser bestäms av en vikvägg i 
form av en vägg med två fönster och en dörr, ett barnkök i trä med spis och diskho 
som står intill denna vägg och en hylla med fyra hyllplan där lådor med köksredskap, 
livsmedel samt bebiskläder förvaras. Inuti ”huset” står de två höga skåp utan dörrar 
bredvid varandra mot väggen. I ett av skåpen ligger en madrass (en ”säng”) och det 
andra skåpet har ett hyllplan längre ner som används av barnen som en bänk. 
Bredvid ”skåpsängen” står även en docksäng med bebisdockor i. Inuti huset finns 
även en matplats med fyra stolar och på en vägg hänger en spegel. Utanför huset 
finns en stor blå matta, då dockvrån även används som samlingsrum. Bredvid mattan 
finns en hylla med skor, hattar och gosedjur. Bredvid den hyllan finns en hatthylla 
där utklädnadskläder och väskor hänger. Under hatthyllan står en blå dockvagn.  

Byggrummet  

En stor blå matta finns i byggrummet. Bredvid mattan står ett lågt bord med ett 
parkeringshus på. Parkeringshuset är i trä och har två våningar och en hiss. Längst 
väggen står en hylla med åtta hyllplan där lådorna med leksakerna står. Materialet 
som finns i lådorna är: Lego Duplo (klossar, figurer och djur), olika fordon, 
träjärnväg, tågvagnar, träklossar med bokstäver på, kaplastavar. Vid andra väggen 
står ett stort dockhus som kallas för ”stora huset” av personalen och barnen. I lådan 
bredvid ligger olika typer av Lego Duplo och även andra små ”husleksaker”.  
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Bilaga 3. Observationer i byggrummet som ett genuskodat rum 

Observation 1. (2016-11-28) 

Marie kör med en tågvagn en mycket kort stund och sedan går från byggrummet. 
Johnny leker med bilar och slänger omkring med dem. Han tar fram parkeringshuset 
och ställer upp bilarna där, bygger en bil med Lego Duplo klossar och ställer den på 
parkeringen. Fia sitter bredvid parkeringshuset och kör försiktigt med en bil där, tar 
sedan en tågvagn istället och kör med den. Johnny börjar bygga tågbana och Fia 
sträcker sig fram för att lägga en detalj på tågbanan men Johnny tar ifrån henne 
detaljen med en kraftig rörelse och lägger den på en annan plats på tågbanan. Fia 
lämnar tågbanan och håller en Legokloss av genomskinlig plast framför ögonen och 
säger att det är ”glasögon”. Hon går runt ett varv i rummet med ”glasögonen” på, 
lägger sedan tillbaka klossen och lämnar rummet. Johnny säger att han ska bygga en 
stor ring och börjar bygga tågbanan i form av en ring samt gör flera spår. Johnny 
hämtar sju stycken delar till tågbanan och räknar samtidigt. Han upprepar samma 
handling flera gånger och bygger tågbanan runt över hela rummet. Johnny hämtar 
sedan träklossar och lägger dem på rad och på varandra som fortsättning på 
tågbanan. Han balanserar trärälsen ovanpå dem så det liknar en bro och säger att det 
är ”knasigt”. Johnny kör med tåget från början av tågbanan och balanserar tåget på 
”bro-delen” väldigt försiktigt. Han tar sedan fram parkeringshuset, ställer den på 
slutet av tågbanan och kör med tåget in i parkeringshuset. 

Observation 2. (2016-12-01) 

Leo, Adam och Mia bygger med Lego bredvid ”stora huset”. Adam räcker ett rosa 
Lego-badkar till Mia och hon ställer det på sitt bygge. Leo tar fram en rosa Lego-
toalettstol, en gul Lego-soffa och en rosa Lego-grind och ställer den bredvid Mias 
bygge. Mia uttrycker sig om att bygget blev snyggt. Leo hittar även en liten gul 
Legobox och ställer en Lego-leopard i lådan men Mia plockar bort leoparden och 
säger att hon inte vill ha den. Mia letar i Legolådan och hittar en hund som hon 
ställer i den lilla boxen istället för leoparden och går sedan därifrån. Efter att Mia har 
gått tar Leo bort hunden och ställer leoparden i boxen. Leo och Adam hittar sedan en 
blå spis och en blå rutschkana som de ställer på bygget.  

Observation 3. (2016-12-02) 

Moa är ensam i byggrummet och leker med parkeringshuset genom att hissa upp och 
parkera en svart bil. Hon ställer andra bilar på rad i parkeringshuset och hämtar en 
Legoflicka, hissar sedan upp henne. Moa hämtar även en ambulansbil, hissar ner 
ambulansen med Legoflickan. Hon leker en stund med Legoflickan och ambulansen 
och går sedan ut ur rummet.  

Marie och Johnny kommer in i byggrummet och börjar bygga med kaplastavar. 
Johnny bygger någon slags arkad av dem genom att ställa några stavar upprätt och 
lägga de andra ovanpå och Marie lägger stavarna på rad och räknar dem. Marie 
hämtar flera stavar och lägger de på rad ovanpå den första raden, fortsätter så och 
räknar samtidigt.  

Observation 4. (2016-12-05) 

Mia bygger ett stall genom att ställa klossar vid kanterna på en Legoplatta och ställer 
sedan hästen i stallet. Mia tar ut hästen ur stallet och kör med den under en tunnel, 
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sätter sedan hästen på ett flygplan och kör ett varv. Hon ställer sedan hästen på tåget 
och kör ett varv till, ställer sedan tillbaka hästen i stallet. Mia försöker att sätta ett 
Legofönster på sitt bygge men lyckas inte och slänger tillbaka det i lådan. Hon tar 
fram och ställer en hund i stallet istället för hästen. Mia tar en till Legoplatta och 
ställer en gris, en häst och en Legoflicka på den. Sedan hämtar hon en polisbil och 
sätter hunden och Legoflickan i bilen.  

Johnny och Marie befinner sig också i byggrummet. Medan Johnny bygger en lång 
tågbana hämtar Marie flera räls, lägger dem i en hög bredvid tågbanan och ställer sig 
sedan på dem. Hon lämnar rälsen och sätter sig vid billådan. Marie tar ut bilarna, 
sätter sig vid parkeringshuset och lägger bilarna i en hög framför sig. 
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Bilaga 4. Observationer i byggrummet som ett genusinkluderande rum 

Observation 5. (2016-12-07) 

Marie bygger tågbana medan Fia bygger ett torn av träklossar. Tornet rasar och Fia 
lägger klossar på rad istället, sedan ställer sig upp och försöker gå på dem men 
snubblar och klossarna flyger åt olika håll. Fia lägger klossarna tillbaka i lådan och 
går till köksleksaker där hon dukar fram med tallrikar, muggar och bestick. Hon 
låtsas äta och dricka, och börjar ”laga mat” sedan. Om en kort stund plockar Fia 
undan allt i lådan och går ur rummet. Marie lämnar tågbanan och går till ”stora 
huset”, tar fram en vägg, ett fönster och ett spetsigt slott tak (alla med inslag av rosa 
färg) och ställer de på varandra. Sedan plockar hon undan Lego och går från rummet. 
Leo, Adam och Johnny kommer in och går runt några varv i rummet, de petar på 
saker och uttrycker sig om att det blev konstigt i rummet. Moa går balansgång på 
tågbanan som Marie byggt, går sedan fram till spegeln och tittar på sig själv. Fia 
märker att tågbanan gick sönder efter att Moa har gått balansgång på den, hon går då 
fram och fixar den.  

Observation 6. (2016-12-08) 

Stephanie pekar på instruktionsbilder till ”byggmagneter” som hänger på en vägg i 
byggrummet. Hon säger till en personal som befinner sig i rummet att hon vill göra 
en av figurerna och personalen tar fram en låda med magneter som var 
undanplockade i förrådet. Magnetlådan innehåller magneter i två former – 
kvadratiska och i form av trianglar. Stephanie och Leo börjar bygga med kvadratiska 
magneter. Leo bygger flera kuber och ställer de på varandra så det blir ett torn. 
Stephanie tittar på honom och gör samma sak. Leo sätter sedan trianglar ihop till en 
hexagon och Stephanie härmar igen. Hon plockar fram sedan en kloss från ”stora 
huset”, lägger den på golvet och trampar på den. Adam och Leo ställer klossar och en 
leksakssoptunna på en Legoplatta, tar med den och går ut ur rummet. Fia sätter ihop 
två magneter (trianglar) som örhängen på varsitt öra. Sedan ställer hon sig på ett 
leksaksbord hon hämtar från ”stora huset”. 

Marie snurrar en snurra som hon har byggt med magneter men snurran går sönder 
och hon bygger om den. Marie sätter sedan ihop två trianglar i håret som ett 
hårspänne. Hon tar flera trianglar och bygger tre stjärnor av dem som hon tar isär 
och gör ”en mask” av flera stycken pyramid-aktiga konstruktioner av trianglar där en 
av pyramiderna är större än andra. Hon kör runt med den och hoppar fram och 
tillbaka över den och sedan trampar på ”masken” tillsammans med Stephanie och 
förstör den. Mia tar några klossar från ”stora huset” och ställer dem på rad. Sedan 
lägger Marie och Stephanie magneter i form av en platta på mattan och ställer sig på 
den. Flickorna väljer därefter en instruktionsbild och försöker bygga efter den men 
efter flera försök att bygga enligt bilden lämnar Marie magneter. Hon går över till 
”huset”, tar rosa slottdelar och en blå spis och ställer dem på rad. Tommy kommer 
och tar en Legogubbe, en husdörr och en stol och leker med dem en kort stund.  

Observation 7. (2016-12-13) 

Leo tar upp en bebisdocka ur dockvagnen, lägger den på armen och försöker 
balansera den men bebisen ramlar ner. Leo tar upp bebisen, sätter den på axlarna 
och går runt så ett varv. Stephanie tittar vad Leo gör och härmar honom. Sedan 
kastar Leo bebisen i luften och låter den ramla ner på golvet. Leo tar upp och håller 
bebisen i huvudet och skakar den kraftigt, sedan springer han till dockvrån och kastar 
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bebisen på golvet där. Stephanie springer och hämtar bebisen och går med den till 
byggrummet igen. Hon springer runt i byggrummet med bebisarna i handen och Leo 
jagar henne. Sedan lägger Stephanie bebisarna i dockvagnen och lägger en filt över 
den. Leo kommer fram till parkeringshuset och drar i snöret. Stephanie tar upp en 
kloss från ”stora huset”, tittar på den och lägger tillbaka den och gör samma sak flera 
gånger. Leo går till dockvagnen och slår hårt med ena handen på bebisarnas huvud 
och då kommer Stephanie fram. Hon säger åt Leo att man måste klappa bebisdockor 
och Leo klappar dem försiktigt. Leo tar sedan upp en hög med klossar och kastar in i 
”stora husets” mittenvåning, håller på så ett tag. Stephanie kommer fram och tar en 
vit platta och två rosa sängar ur högen, sätter sig på mattan och ställer sängarna på 
plattan bredvid varandra. Hon går sedan och hämtar flera detaljer – en rosa blomma, 
en blå kloss, ett gult bord och en rosa stol och ställer dem på plattan. Leo står vid 
”stora huset” och slänger ut allt från husets våning på golvet med en stor kraftig 
rörelse.  

Observation 8. (2016-12-14) 

Fia och Tommy bygger med magneter. Fia lägger magneter på rad och Tommy bygger 
en ”platta” med mycket magneter. ”Så här stort!” – säger han och pekar på den. 
Amanda tar fyrkanter och trianglar och bygger ett hus av dem, leker sedan med huset 
genom att öppna och stänga dörren till huset (en fyrkantig magnet). Fia tittar på 
instruktionsbilderna till magneter och bygger en pyramid-aktig figur enligt en av 
bilderna.  

Observation 9. (2016-12-15) 

Stephanie befinner sig i rummet och slänger alla träklossar ur lådan på golvet och 
ställer sig sedan i den tomma lådan, går sedan ut ur rummet. Inga fler barn befinner 
sig i rummet under detta observationstillfälle.  
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Bilaga 5.  

Observationer i dockvrån som ett genuskodat rum  

Observation 1. (2016-11-28) 

Mia och Leo befinner sig i dockvrån, Mia leker hund och Leo är hundens ägare. Leo 
går runt i rummet och Mia följer efter honom. Leo stannar och säger att han är ett 
”läskigt” lejon som kan äta upp Mia. Barnen börjar busa med varandra och sedan 
återgår båda två till ”hund”- leken. Efter en stund börjar Leo leka med rösten och 
skrämma Mia, barnen börjar slåss. När bråket är över försöker två flickor till komma 
in i rummet men blir skrämda av Leo och springer iväg. Leo hämtar en kryddburk, 
låtsas hälla hela burken i sin mun och ”sprutar eld”. Sedan går Leo till ett hörn och 
leker monster som äter upp en kryddburk och en schampoflaska. Efter ett tag frågar 
Leo om Mia vill leka katt och Mia går med på det genom att börjar krypa. Leo går ut 
ur dockvrån och kommer tillbaka med en annan flicka (Marie) samtidigt som han 
säger till Mia: ”Du behöver en kattkompis”. Flickorna kryper omkring en stund efter 
Leo och leken slutar med att Leo föreslår att de kan ”titta på film”. Flickorna sätter sig 
på golvet, Leo hämtar och sätter sig på en stol bredvid dem och klappar flickorna på 
huvudet.  

Observation 2. (2016-12-01) 

Mia kryper på golvet och leker hund medan Leo och Adam springer omkring och 
skriker att huset brinner. Adam släcker ljuset i rummet och säger att det har blivit 
natt och Leo föreslår att det är Halloween. Leo går fram till en hög med kläder, tar 
upp flera plagg, tittar på dem och lägger tillbaka. Sedan går Leo och Adam till ”huset”, 
Leo tar en stekspade och Adam tar en banan. Pojkar går sedan runt i rummet och 
låtsas spika och hamra. ”Vi är jobbare!” – säger Leo. Mia kryper bredvid och försöker 
komma in i leken men Leo avvisar henne genom att säga att hon inte är 
”jobbarhund”. Pojkarna fortsätter gå runt och ”laga” saker. Adam och Leo går till 
”huset” och Leo säger att korgen med frukter är deras ”jobbarsaker”. Mia kryper in i 
”huset” och då säger Leo att det är deras ”jobbarhus”. Leo och Adam låtsas åka bil i 
”bänkskåpet” och avvisar Mia från leken igen genom att säga att hunden inte kan 
köra bil. Mia säger att hon är en ”simhund” men Leo säger att Mia inte kan simma 
och att hon är en sopsamlare. Mia lämnar ”huset” och leker sovande hund på mattan. 
Pojkarna tar varsin frukt och ”tar bort dammet” vid fönstren genom att röra vid dem 
med frukten, sedan tar varsin stekspade, trycker mot golvet och säger att det är 
”strykjärn”. Två flickor (Amanda och Marie) kommer in, Amanda tar på sig en tröja, 
en väska och en hatt, Marie tar på sig en klänning. Amanda säger till Marie att hon 
vill leka mamma men de börjar leka ”katter” istället. Johnny kommer in och bygger 
koja med två filtar, en fruktkorg och en kassaapparat.  

Observation 3. (2016-12-02) 

Moa är själv i dockvrån och tar på sig en klänning, högklackade skor och en kjol på 
huvudet. Hon går runt i kläderna, hämtar sedan en väska och hänger den på axeln. 
Hon hämtar även bebiskläder, en nalle och lägger allting på dockvagnen med 
bebisdockor i och kör runt med den.  

Inget annat barn befinner sig i dockvrån förutom Moa under observationen. 

Observation 4. (2016-12-05) 
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Fia leker med kassaapparaten, lägger sedan den på barnvagnen, hämtar en väska och 
tar på sig den och skor. Hon hämtar en bebis, vaggar den och lämnar den om en 
stund, leker sedan med väskan (öppnar och stänger den) och går ut ur rummet efter 
ett tag. Marie leker ”vovve”, kryper och ”sover”, efter en stund går hon till spisen och 
låtsas laga mat. Johnny tar ett gosedjur (kanin) och skakar kraftigt på den, går sedan 
och bygger en koja med två filtar och två plastlådor. Johnny släcker ljuset och skriker 
att monstret kommer samt säger åt Marie att gömma sig. Johnny och Marie gömmer 
sig i skåpen, går sedan ut och tar fram varsin dräkt. Marie tar på sig en drakdräkt och 
Johnny tar en kappa och snurrar den kraftigt framför sig. Johnny tar upp ett äpple 
och kastar det kraftigt in i väggen. Sedan tar Johnny fram en dockvagn, ställer den 
upp och ner och lägger drakdräkten som Marie har tagit av sig på barnvagnen. 
Johnny sätter sig mittemot dockvagnen och säger: ”Den är smutsig, nu ska jag vänta 
tills det är klart”. Han hämtar mer kläder, skor och en mobiltelefon och ”tvättar” dem 
också. Johnny lägger även en plastlåda över och säger: ”Locket ska vara på”. Marie 
trycker på kassaapparatens alla knappar, Johnny springer fram och börjar också 
trycka på alla knappar, sedan griper den och drar till sig och säger att det är hans 
”dator”.   
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Bilaga 6. Observationer i dockvrån som ett genusinkluderande rum  

Observation 5. (2016-12-07) 

Leo och Adam leker ”jobbare” genom att peta en gurka och vindruvor mot en vägg. 
Leo trycker en stekspade mot ett hål i en vägg, hämtar sedan en kanna och låtsas 
hälla i något ur kannan i hålet. Mia bygger en pyramid-aktig form med Lego och 
ställer en Legohund på toppen. Adam, Leo och Johnny jagar varandra och Leo skriker 
att det kommer kackerlackor. Leo, Adam och Johnny börjar springa runt och är 
väldigt högljudda. De ställer sig sedan på skåpsängen och Mia visar att hon vill vara 
med i leken genom att sätta sig bredvid men blir puttad av Leo så hon ramlar ner på 
golvet. Fia kommer in, tar på sig högklackade skor och går runt i rummet. Mia återgår 
till Legobyggandet igen, hon tar en röd och en blå kloss, sätter ihop dem och säger att 
det är ”tandborste”. Mia gör flera stycken likadana ”tandborstar” och börjar sedan 
leka med Stephanie som kommer in i dockvrån. Flickorna leker att det har blivit 
morgon och det är dags att borsta tänderna.  

Observation 6. (2016-12-08) 

Marie sitter på mattan och leker med bebisdockor. Hon tar upp en bebisdocka, särar 
på bebisens ben och säger att bebisen ska kissa. Mia kommer fram med en hatt, visar 
ihopsatta klossar som ligger i den och förklarar att det är ”tandborstar”. Fia kommer 
fram till barnköket och låtsas dricka ur en kopp och lämnar sedan rummet. Leo och 
Adam kommer in i rummet med en konstruktion av Lego Duplo som består av en 
Legoplatta, några klossar och en leksakssoptunna – ett ”sopborste”. Adam ger ett 
päron till Leo som Leo går runt med och rör med vid fönstret. Han byter sedan 
päronet till en stekspade. Leo och Adam retas med Mia och försöker ta ifrån henne 
hatten med ”tandborstarna” men lyckas inte. Leo återgår till byggarbetarleken igen 
och går runt med bananen i handen. Han säger att bananen är en limpistol och att 
han ”limmar”. Medan Leo kryper på golvet och ”limmar” längs väggarna hämtar 
Adam en stor hårklump från mattan och stoppar i leksakssoptunnan. Sedan sträcker 
Adam ett päron till Mia: ”Päron? Du kan göra rent allting” – rör med päronet vid 
spisen (visar). Mia tar päronet, går runt ett varv och ”gör rent” men lämnar päronet 
ganska snart och börjar leka ”hund”.  

Observation 7. (2016-12-13) 

Mia och Leo springer runt och säger att det är ”vatten i hela huset”, Leo går sedan ur 
rummet. Amanda bygger ett torn på golvet i ”huset”. Hon ställer tornet på matbordet 
och vill bygga högre men når inte och ställer tornet tillbaka på golvet. Tornet rasar 
och Amanda bygger om men tornet rasar igen och hon går ur rummet. Mia bygger 
något ”pistolliknande” av Legoklossar och säger att hon ska spruta vatten. Hon 
”sprutar vatten” på Tommy som kör med en bil på mattan och då börjar Tommy och 
Mia jaga varandra. Mia ställer sig sedan bredvid spisen och ”lagar mat” en liten stund 
och sedan går hon till Amandas klossar och bygger en robot. Mia hämtar flera klossar 
och bygger en större robot som hon sedan förstör och bygger om till något som hon 
förklarar som ”Starwars”.  Amanda kommer in, tar en Legoplatta och täcker den med 
klossar i 2-3 lager. Hon tar en släppvagn, ställer en gris i den och försöker ställa ett 
lamm på grisen men det går inte. Amanda hämtar då en kloss som hon ställer mellan 
grisen och lammet och då sitter det fast. Amanda börjar köra runt med släppvagnen. 
Samtidigt kör Mia runt med två bilar och har en projektiv lek med dem: ”Nu ska jag 
köra fortare”, ”Nej, jag ska vinna”. Tommy hämtar en filt, lägger alla bilar på filten 
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och snurrar in bilarna i filten. Han hämtar sedan en stekspade och slår med den på 
filten med bilarna i. Tommy ställer sedan alla bilar på rad och hoppar över dem fram 
och tillbaka.  

Observation 8. (2016-12-14) 

Leo och Stephanie leker i bänkskåpet genom att ställa kassaapparaten, frukter och 
konstruktioner av Lego på bänken. Leo bygger något pistolliknande av Legoklossar, 
springer runt med det efter Mia och ”sprutar vatten” på henne. Stephanie bygger med 
Legoklossar på en Legoplatta. Leo tar sedan Stephanies konstruktion och ställer den 
på ”bänken” och börjar sedan själv bygga med Lego. Mia bygger något pistolliknande, 
tar isär det hon har byggt och bygger ett torn istället, tar sedan isär det också och 
bygger något pistolliknande igen. När Mia har byggt klart vänder hon sig till Leo och 
frågar vad han tycker. Leo svarar: ”Konstigt. Det är konstigt. Kan det ens spruta 
vatten?”. Mia ignorerar frågan, går runt i rummet och ”sprutar vatten”. Fia springer 
in i rummet, tar på sig en rosa klänning och springer ut. Amanda bygger ett torn av 
Lego och ett tåg av Legoklossar med hjul och kör runt med tåget. Amanda ställer 
tornet hon byggt på en kloss med hjul och kör runt med den. Tommy och Amanda 
börjar bygga tillsammans och hämtar varsin mobil som de lägger ovanpå Legotåget 
som Amanda har byggt och turas om att köra det. Stephanie bygger med Lego igen 
och tar med sitt bygge och även några bilar till ”huset”. Mia hämtar en kryddburk och 
låtsas ösa kryddan över tåget. Tommy lägger mobilen på toppen av tornet och 
förflyttar sig försiktigt i rummet. Han tar sedan en kloss och en gubbe ur Legolådan 
och leker att de slåss med varandra. Mia bygger något nytt och säger: ”Det här luktar 
gott” och går sedan runt och ”sprutar” lite överallt. Leo säger till Stephanie att de ska 
klä ut sig till monster. Leo tar på sig en rosa klänning och Stephanie tar på sig en lång 
vit klänning. Leo tar även en kastrull på huvudet men den ramlar och då tar Leo på 
sig två hattar och upprepar sig flera gånger om att han är ett monster.  

Observation 9. (2016-12-15) 

Stephanie och Mia leker i ”huset” med konstruktioner av Lego när Leo kommer in 
och frågar flickorna om de leker ”katter”. Leo börjar sedan bråka med Stephanie och 
lämnar dockvrån. Stephanie bygger ett torn och något annat på en Legoplatta i 
”huset”, hämtar sedan en babyfilt och lägger den över det hon har byggt. Mia tar 
sönder det Stephanie har byggt och bygger med dessa klossar tillsammans med 
Amanda som kommer in. Mia sätter ihop några små fyrkantiga klossar och sedan en 
längre kloss ovanpå och säger att det är ”hammare”, Amanda härmar Mia och gör 
samma sak. Flickor bygger på Legoplattan och slår sedan med sina ”hammare” på 
konstruktionen. Mia sätter sedan ihop några klossar och ställer dem ovanpå 
konstruktionen: ”Ett ljus!”. Amanda tittar på konstruktionen och säger att hon vill 
bygga en tårta. Fia hämtar en Lego Duplo detalj i form av en tårta och ger den till 
Amanda men Mia tar den och slänger: ”Den tårtan är inte god”. Hon pekar sedan på 
konstruktionen av legoklossar som står på bänken: ”Den är god”. Amanda tar och 
ställer ”tårtan” under bänken och säger att den är ”inlåst”. Om en stund ställer hon 
fram ”tårtan” på bänken och säger att den tårtan är för katten. Leo kommer in och 
frågar igen om flickorna leker kattlek.  

 

 


