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En observationsstudie på en förskola  

Julia Willig 

Sammanfattning 

Studien har syftet att undersöka hur barnen använder sig av byggmaterialet på en förskola samt hur det 

blir en del av barnens subjektskapande. Studien använder sig av feministisk poststrukturalism som 

teori, en annan del av teorin är begreppet diskurs där ”det kompetenta barnet” dyker upp i mina 

observationer. Genom observationer av en grupp barn i åldern tre till fyra år på en förskola under 

sammanlagt fem timmar har jag analyserat om det finns eller inte finns vissa skillnader mellan hur 

pojkar och flickor använder sig av byggmaterial. Det framkom ganska snabbt att det finns vissa 

skillnader mellan hur pojkar och flickor förhåller sig till byggmaterial samt hur de väljer att bygga 

med byggmaterial. Pedagogerna har en stor påverkan vad gäller hur barnen använder sig av material 

eftersom det är de som bestämmer vad som skall erbjudas barnen.   
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Förord 

Jag som skriver denna uppsats heter Julia Willig och uppsatsen har tillkommit under kursen 

självständigt arbete inom förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet våren 2016. Eftersom jag 

är hörselskadad valde jag att genomföra mitt arbete i form av observationer och inte ta med det verbala 

språket som barnen eventuellt uttryckte sig med. Det är svårt för mig att uppfatta vad barnen säger 

med sina ljusa röster och därför koncentrerade jag mig på vad barnen visade mig och sa med sina 

fysiska kroppar under observationerna. Jag vill tacka min handledare Christian Eidevald för all 

stöttning och hjälp under arbetet med denna uppsats. Jag vill även tacka de barn och pedagoger som 

medverkade i mina observationer, utan er hade det inte varit möjligt att utföra detta arbete.   
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Inledning 

Den här studien kommer utifrån ett feministiskt poststrukturalistiskt synsätt att ta upp barns 

utforskande kring byggmaterial och könsroller i förskolan.  

Förskolan har många uppdrag att uppfylla men två av dem handlar om att pojkar och flickor ska få lika 

stort utrymme i verksamheten samt att de ska ges möjlighet till att utveckla sin egen förmåga att 

uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation (Skolverket 2010, s. 

5). Det verbala språket är en viktig del i kommunikationen människor emellan men det är även via 

språket som barn lär sig en del av sin omvärld. Via språket kan vuxna korrigera barn och se till att de 

lär sig normer och hur de ska göra för att tala på rätt sätt så att de inte säger eller gör fel saker. Med 

hjälp av andra personer i barnens omgivning samt rådande diskurser, lär de sig att positionera sig på 

det sätt som uppfattas som rätt (Hellman 2010, s. 38) med andra ord det vi kallar för uppfostran. Barn 

gör inte alltid som vuxna säger utan snarare som vuxna gör, vilket gör att vuxna har en stor påverkan 

på barn inte bara genom det verbala språket utan även genom att barn tar efter vuxnas beteenden 

(Stude 2014, s. 112). För barn är ibland fiktionen samma sak som verkligheten och de behöver hjälp 

av oss vuxna att inte bara tolka världen utanför utan också fantasins värld (Nelson & Svensson 2012, 

s. 48). Mardrömmar är inte verklighet och det är inte heller monster under sängen för att nämna ett par 

exempel där barn kan komma att behöva hjälp av vuxna att tolka sin omvärld och fantasi. Det är inte 

alltid den vuxne som har alla svaren på frågor utan små barn kan också ha kunskap och svar på frågor 

som de ställer sig. Ett självständigt barn som undersöker sin omvärld och har svar på frågor ses som 

ett kompetent barn som kan (Eidevald 2009, s. 18, 48). Om en har ett synsätt på människor att de inte 

föds med vetskapen om vad som är kvinnligt och manligt, utan att de av samhället fostras till det. Det 

får konsekvenser för individens olika förutsättningar och i hens fortsatta liv (Davies 2003, s. 27). Även 

om vårdnadshavare har tillgång till könsneutrala leksaker, väljer de oftast att ge sina barn könstypiska 

leksaker, till exempel dockor till flickor och bilar till pojkar (Freeman 2007, s.357). Men även om 

vårdnadshavaren väljer leksaker, har barnet fortfarande ett eget val vad gäller hur de använder sig av 

leksaken och framförallt om de leker med leksaken. När jag var liten gav mamma och pappa mig och 

min tvillingsyster både dockor och nallebjörnar, vi hade även en rosa barbiebil. Vi satte två 

nallebjörnar i barbiebilen istället för barbiedockor och bestämde att de skulle resa runt i Europa. Det 

var ett val som vi gjorde. Det minnet jag har skrivit om är ett starkt minne som sticker ut ur min 

barndom när jag tänker tillbaka på hur jag själv lekte. Min egen uppfattning om kön och lekar har fått 

mig att bli intresserad av att undersöka hur barn väljer material och om valen barn gör i sin lek kan 

påverkas av kön. Roller har stor vikt för hur barn förhåller sig till kön och vad det innebär att vara 
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flicka och pojke (Navarro 2014, s. 4–5). Eftersom vårdnadshavare genom sina val av leksaker 

påverkar barnen med sin syn på flickor och pojkar (Freeman 2007, s.357–358) kanske barn behöver 

erbjudas flera och olika typer av leksaker eller chansen att välja själva. Detta så att de inte fastnar i 

typiska könsroller utan får ta del av ett större utbud och av flera sätt att vara på. Idag är det så att barn 

tidigt lär sig könsroller och det är ett problem eftersom det får konsekvenser för barn vid senare ålder 

(Weisgram, Fulcher& Dinella 2014, s. 408; Jadva, Hines & Golombok 2010, s. 1269). Bara för att 

barnet är en pojke behöver inte det betyda att det är självklart att det är han som ska snickra ihop 

Ikeamöblerna eller att flickor ska laga mat och tvätta kläder bara för att deras mammor gör det. Tyvärr 

är det fortfarande så att även i vårt samhälle att det finns en benägenhet att värdera manliga egenskaper 

högre än kvinnliga. Kvinnan definierades länge som ”icke-man” och fick en andra rangsstatus. Det 

finns en mängd olika sätt att uttrycka det på men gemensamt är att de kvinnliga egenskaperna 

nedvärderas (Lenz Taguchi 2009, s.15). Under min VFU (Verksamhetsförlagda utbildning) var jag 

alltid på småbarnsavdelning, där barnen var mellan ett och två och ett halvt år gamla. Jag observerade 

barnen vid olika tillfällen då de lekte. Inne i lekrummet fanns det ett hörn med köksleksaker, dockor, 

utklädningskläder och vid ett annat hörn fanns det byggmaterial av olika slag. Det jag kunde se var att 

könet på barnen inte hade någon betydelse vad gällde barnens lek med de olika leksakerna. Flickorna 

använde sig av byggmaterialen lika mycket som pojkarna lekte med dockorna, köksredskapen och 

utklädningskläderna. Jag besökte en annan avdelning där det fanns lite äldre barn, de barnen var i 

åldern fyra till fem år gamla. Där uppfattade jag att barnen lekte mer könsstereotypiskt. Flickorna 

klädde ut sig till prinsessor och pojkarna lekte med bilar samt klädde ut sig till poliser och jagade 

varandra.  

Kön och material i förskolan 

Byggmaterial och leksaker i förskolan 

Samhällets normer och värden påverkar barn och påverkar också deras lek. Genom att vuxna erbjuder 

barn olika typer av leksaker kan vuxna styra in barn till det som uppfattas som rätta och goda lekar 

(Tullgren 2004, s. 61–62, 66). Det är genom leken som barn lär och därför är leken viktig för barns 

utveckling och lärande. Det är via leken som barn formas till fungerande individer som sedan ska 

anpassas till vuxenvärlden (Øksnes 2011 s. 12–13, s. 61; Eidevald 2009, s. 98). Freeman (2007, s.357–

358) har skrivit om en amerikansk studie där de kommit fram till att även om vårdnadshavarna har 

tillgång till olika typer av leksaker väljer de ändå könsstereotypiska leksaker till sina barn. Vidare 

visar studien att barn som är 24 månader börjar själva att uppfatta sig som pojke eller flicka. När de 

senare blir fem år börjar de uppföra sig som de tror av omgivningens förväntningar hur en flicka eller 
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pojke ska uppföra sig. Vidare skriver Freeman (2007, s. 357–358) att pojkar som leker tjejlekar har 

större sannolikhet att bli kritiserade av omgivningen (föräldrar, lärare, andra vuxna och barn) än 

flickor som leker pojklekar, vilket oftast inte leder till samma kritik från omgivningen. Kanske för att 

det manliga värderas högre än det kvinnliga. Den amerikanska studien tar också upp att vuxna är mer 

benägna att tro att pojkar som leker flicklekar ska bli mer feminina vilket uppfattas som något 

negativt. Flickor däremot som leker pojklekar kan bli tuffare vilket oftast tillskrivs som en positiv 

egenskap, en tror att flickorna ändå ska bli feminina högre upp i åldrarna (Freeman, 2007, s.357–358).  

Byggmaterial som finns i förskolan är ett stort begrepp och det kan i princip innebära vad som helst, 

det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad som skulle kunna ses samt användas som 

byggmaterial. Mylesand (2012, s. 63, 73–75, 77–83, 87) skriver att byggmaterial i förskolan ska vara 

lättillgängligt och inspirerande för barnen och hon ger olika förslag på vilken sorts byggmaterial som 

kan finnas i förskolan. De exemplen hon ger är följande; lego/duplo, kaplastavar, fröbelstavar, 

blompinnar, pappersrullar, toarullar, tändsticksaskar, lera, sand, snäckor, kapsyler, sugrör, kartong, 

träbitar, tegelstenar, klossar, frigolit och mycket mer (Mylesand, 2012, s. 63, 73–75, 77–83, 87). 

Utbudet av byggmaterial kan skilja sig från förskola till förskola, det är inte säkert att alla förskolor 

kan erbjuda barnen exakt samma byggmaterial.  

Könsroller, normer och genus i förskolan 

Teorin Feministisk poststrukturalism är den röda tråden genom samtliga av de texter som jag använt 

mig av. Eidevald och Lenz Taguchi skriver bland annat att könsindelning ses som något som är socialt 

konstruerat och att kön görs genom att utmana samt lösa upp kategorierna kvinnligt/manligt. För att 

kunna beskriva vad något är måste en även beskriva vad det inte är enligt teorin feministisk 

poststrukturalism (Eidevald, 2009, s.18, 54, Lenz Taguchi, 2012, s. 18). Dolk (2013, s. 36) skriver om 

genus och jämställdhet i förskolan, hon tar upp att både flickor och pojkar tar likadana positioner i 

förskolan men att de bemöts olika av de vuxna i förskolan. Normer är något som finns och verkar i 

vårt samhälle (Bromseth 2010, s. 30) och det finns också förankrat i förskolan. Barn gör som vi vuxna 

gör och därmed tar de sig an de normer som vi vuxna förmedlar till barnen, vilket betyder att vi vuxna 

har en stor kraft vad gäller vilka normer som barn tar till sig och sedan använder sig av (Stude 2014, s. 

112). Begreppet norm är ett steg bort från det feministiskt poststrukturella synsättet men eftersom 

normer dyker upp i förskolan så väljer jag att ta med det här. Ordet norm förklaras i Svenska 

Akademins ordlista på följande sätt; regel, rättesnöre, måttstock, mönster. Vårt samhälle genomsyras 

av heteronormen, vilket betyder att heterosexuella par är vanligast i vårt samhälle. För att passa in i 

samhällets norm ska en alltså vara heterosexuell. Följer en inte det, är det vanligt att en kanske 

behöver försvara och/eller förklara det som gör en annorlunda. Med hjälp av normer kan vi göra det 

som upplevs som främmande för oss begripligt. Om något eller någon bryter mot den rådande normen 

kan vi jämföra och hitta förklaringar till det och varför det är annorlunda (Bromseth 2010, s. 30–31; 

Lenz Taguchi 2012, s.73).  
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Leksaker, kön och genus i förskolan 

Nelson och Svensson (2012 s. 107, 115) skriver att det inom leksaksvärlden finns en tydlig orientering 

mot tydliga stereotyper i relation till kön och genus. Marknadsföringen av leksaker som riktar sig 

direkt till barnen är helt annorlunda än den som riktar sig till vuxna: till exempel pedagoger. 

Marknadsföringen mot barnen är tydligt inriktad på manligt respektive kvinnligt. Barnens 

vårdnadshavare köper oftast leksaker kopplat till hem och yrkesliv till flickor men pojkarna får 

leksaker relaterade till traditionellt manliga verksamhetsområden. Till och med färger kan spela in på 

leksakerna, oftast är leksakerna som ges till flickorna rosa och blå är de leksaker som ges till pojkarna. 

Ett slående exempel är dockor som är mycket olika. Dockor som är gjorda för flickor har oftast fötter 

som gör att de inte kan stå utan de måste bäras och händerna är utformade på ett sådant sätt att de inte 

kan utföra någon sysselsättning till exempel använda sig av ett verktyg. Ögonen är stora och färgglada 

vilket kan tolkas som att dockan skall vara vänd mot barnet och inte mot världen, det uppmuntrar till 

kommunikation mellan dockan och barnet. I pojkarnas fall är deras dockor utformade på ett sätt att de 

kan stå utan att barnet håller i dockan och hålla i redskap till exempel vapen. Ögonen är små och 

uppmuntrar inte till att barnet skall vända dockan mot sig och kommunicera med dockan, det vill säga 

att dockan ska ses mer som en aktiv eller ”handlande” figur. Skillnaden är att pojkarnas dockor är mer 

aktiva och flickornas dockor är mer passiva till naturen. Det är vanligt att en kallar flickornas dockor 

för dockor men till pojkar heter det figurer eller gubbar och inte dockor (Nelson & Svensson 2012, s. 

107, 115).  

Vuxna är starka förebilder för barn och därför borde vuxna tänka efter när de tilldelar uppgifter till 

barnen så att de inte utgår från barnets kön utan barnets intresse. Freeman (2007, s.364) anser att om 

en pojke vill stanna inne och diska ska han få göra det och om en flicka vill följa med ut i skogen och 

hugga ved ska inte hennes biologiska kön stoppa henne från det. Det är som sagt inte barnets kön som 

är det viktiga utan hens individuella intresse som ska styra vad barnet får göra. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka hur barnen använder sig av byggmaterialet på förskolan samt hur det blir en del 

av barnens subjektskapande samt att bidra med ökad kunskap kring området subjektskapande och 

byggmaterial. 

Frågeställningar som studien ställer är följande;  

– Hur barnen positionerar sig och blir positionerade i förhållande till materialet? 

– På vilka sätt finns byggmaterialet tillgängligt för barnen på förskolan? 
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– Finns det skillnader mellan hur flickor och pojkar använder sig av byggmaterialet? 

– Har färg och form på byggmaterialet någon betydelse för flickor och pojkars lek? 

Teoretiskt perspektiv 

Det är hur barnen använder sig av materialet som är det väsentliga för studien, samt om det finns 

skillnader och iså fall vilka de skillnaderna är. Enligt feministisk poststrukturalism är könsindelning 

något som är socialt konstruerat och kvinnligt och manligt behöver inte ses som varandras motsatser, 

utan de kan finnas samtidigt inom en individ (Eidevald 2009, s.18). Båda teorierna poststrukturalism 

och feministisk poststrukturalism har likadana utgångspunkter men med vissa skillnader. Feministisk 

poststrukturalism vill belysa och luckra upp normerande maktstrukturer och rangordnande förhållande 

vad gäller kön som råder inom diskurserna. Den maktstrukturen ingår då i en könsdiskurs (ramverk för 

könen, till exempel att män är starka och kvinnor är svaga) där manlighet och män är överordnade 

femininitet och kvinnor. Inom poststrukturalismen är språket en väsentlig del och bidrar till att skapa 

verkligheten. Men språket (både det som är verbalt och det som är fysiskt, till exempel teckenspråk) 

förändras och därför förändras vårt synsätt på vad vi beskriver är verkligheten (Eidevald 2009, s. 53–

56).  

Inom feministisk poststrukturalism finns det flera viktiga begrepp men den här studien kommer att ta 

upp och använda följande tre begrepp; diskurs, positionering och subjektskapande. Här nedan ges en 

djupare förklaring till dessa tre begrepp samt hur de hänger ihop med resten av studien.  

Diskurser 

Diskurser kan beskrivas som ett hjälpmedel eller ramverk som vi kan använda oss av för att skapa 

mening och klarhet i våra handlingar och tankar, men de kan på samma sätt också vara begränsningar 

för oss (Eidevald 2009, s. 55). Enligt Foucaults teori om diskurser kan de beskrivas som något som 

bestämmer vad som anses vara rätt, självklart, bra, falskt, felaktigt, dåligt och vad en bör göra eller 

inte bör göra. Diskurser kan ändras och skiljer sig i olika kulturer och genom olika tidsepoker (Palmer 

2011a, s. 135; Palmer 2011b, s. 38–40). Det finns inte alltid bara en diskurs närvarande om vad det 

innebär att vara pojke eller flicka utan ofta finns det flera olika diskurser närvarande, därmed blir de 

konkurrenter med varandra (Eidevald 2009, s. 56). En diskurs skulle kunna vara att pojkar är 

högljudda och tar plats, en annan diskurs skulle kunna vara att de är duktiga på att städa och laga mat. 

De två diskurserna blir då konkurrerande med varandra. Diskurser är något som förändras hela tiden, 

såväl på lokala sammanhang som i en förskola och i större sammanhang som inom politik och 
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populärkultur. Diskurser är förknippade med sociala och historiska sammanhang. I ett 

poststrukturalistiskt sammanhang är det innebörden och betydelsen av det som sägs och vad vi menar 

som är av vikt för hur det påverkar vårt handlande. En del diskurser blir dominerande över andra och 

då kallas de för just dominerande diskurser (Lenz Taguchi 2012, s. 18, 74–75, 91). En dominerande 

diskurs skulle kunna vara att samhället präglas av heterosexualitet, vilket gör att de som positionerar 

sig som homosexuella går emot den dominerande diskursen. Ju mer naturligt och självklart något 

anses vara desto mer makt får dikursen i sammanhanget och blir därmed dominerande. Att sträva emot 

en dominerande diskurs kan därmed innebära att subjektet riskerar sin självklara plats i gruppen 

(Eidevald 2009, s.56; Lenz Taguchi 2012, s.73). Diskurser är något som vi använder oss av men som 

vi också blir använda av (Lenz Taguchi 2014, s. 58). Att bli använd av en diskurs innebär att en inte 

gör motstånd mot den utan är med och förstärker diskursen. Det går att använda diskursen både 

medvetet och omedvetet. Om en pojke är högljudd och skriker kan det ses som att han positionerar sig 

inom diskursen för att han tror att det är på det sättet som pojkar ska bete sig. Om jag som 

förskollärare inte säger till pojken utan låter honom hållas är jag också med och förstärker diskursen 

att pojkar ska vara högljudda. Inom feministisk poststrukturalism kan diskurser ses som möjligheter 

men som begränsningar sammankopplat med kön. Det betyder att det finns olika sätt att se på 

begreppet femininitet. Det kan till exempel finnas andra och olika synsätt att se på feminitet i andra 

länder (Eidvelad 2009, s. 55–56). Ett barn med långt hår måste inte förknippas med att vara flicka och 

feminin, det finns många vuxna män i Sverige som har långt hår och ändå uppfattas som manliga. 

Detsamma gäller i motsatt riktning, ett barn med kort hår måste inte vara en pojke. Många flickor har 

kort hår men anses ändå vara feminina. 

Positionering 

Inom feministisk poststrukturalism läggs stor vikt vid hur grupper samt individer positioneringar sig 

inom vissa sammanhang. Vi positionerar oss själva och blir positionerade av andra. Om det finns en 

dominerande diskurs i ett visst sammanhang påverkas våra möjligheter till att positionera oss av den 

diskursen. Om flickor förväntas leka med dockor och hemredskap av pedagogerna på förskolan 

positioneras flickorna som omvårdande och intresserade av dockor (Lenz Taguchi 2014, s. 91, 94). 

Positionen som barnen tar behöver nödvändigtvis inte ha något att göra med deras förmågor. Bara för 

att de hemma kanske sätter sig i en position av att vara hjälplösa kan de mycket väl sätta sig i en annan 

position på förskolan där de anses vara självständiga (Dolk 2011, s. 56–57). Diskurser och positioner 

hänger ihop på så vis att vi utifrån en viss diskurs kan positionera oss men vi kan även göra motstånd 

mot diskurser genom olika sätt att positionera oss. Det finns många olika sätt på hur en kan vara men 

hur någon är för tillfället hänger ihop med vilken position en antar i förhållande till vad som är den 

dominerande diskursen i sammanhanget (Eidevald 2009, s. 58–59). En pojke på förskolan som föreslår 

att barngruppen ska leka med till exempel bilar, dinosaurier eller superhjältar har lättare att skaffa sig 

en trygg position bland andra pojkar i samma ålder som har gemensamt intresse än om han skulle 
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börja med att prata om Barbiedockor med samma grupp av pojkar (Lenz Taguchi 2014, s. 94). Om det 

nu inte är vanligt att pojkarna leker med Barbiedockor i barngruppen på förskolan. 

Subjektskapande 

Enligt feministisk poststrukturalism finns det olika diskurser och vi blir olika subjekt. Mycket baseras 

på erfarenheter och uppfostran samt att vi positionerar oss eller blir positionerade utefter olika 

situationer och förutsättningar. Det finns egentligen ingen fast identitet för oss som vi alltid är hela 

tiden. Vi är aldrig ständiga utan genom olika situationer och möten blir vi olika. Det handlar om att 

kunna anpassa sig till sin omgivning och det är något vi gör för att kunna anpassa oss till vår 

omgivning (Eidevald 2009, s. 59–60; Lenz Taguchi 2012, s. 66). Om ett barn växer upp i en miljö som 

präglas av förståelse för olika syn på vad som en pojke eller flicka förväntas göra kan det barnet 

sannolikt skilja sig från ett barn som växer upp i en konservativ miljö där könsroller är starkt 

definierade. Vi kan även bli ett subjekt genom att göra motstånd mot dominerande diskurser och skapa 

förändring som agentiskt subjekt (agens är kraft som får något att hända). Vi behöver inte underkasta 

oss dominerande diskurser utan det går att göra motstånd och på så vis skapa andra diskurser (Palmer 

2011, s. 39, 43).  

Metod 

Här nedan kommer jag att redogöra för vilken typ av metod jag använde mig av, varför jag använde 

mig av just valda metod, hur genomförandet för min studie såg ut samt vilka urval och begränsningar 

som jag var tvungen att göra. Jag kommer även att gå igenom vilken typ av analys jag genomförde och 

hur mitt insamlande av data såg ut samt vilka forskningsetiska överväganden som jag gjort samt 

förhållit mig till.  

Val av metod 

Denna studie är en så kallad kvalitativ studie där observationer är den metoden som forskaren 

använder sig av eftersom det handlar om att göra klassificeringar av meningsbärande fenomen 

(Johansson 2015 s. 91, 105, 114–115). Val av metoden observationer är på grund av min 

frågeställning som är hur barn använder sig av byggmaterial? Genom observationer blir det tydligt att 

se hur barnen använder sig av byggmaterialet. Styrkan med valet av observationer är att det är lättare 

att se hur barnen använder sig av tillgängligt byggmaterial. I intervjuer av barnen eller av pedagogerna 
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är det inte säkert att vad de säger verkligen är det de gör och därmed kan resultatet inte besvara min 

frågeställning (Pripp & Öhlander 2011 s. 114–115; Franzén 2014, s. 62). 

Jag valde att utföra fem observationer där jag har observerat barnen när de leker med byggmaterial 

samt fört anteckningar över det som jag såg. När jag använder mig av begreppet byggmaterial i denna 

studie menar jag material som består av träklossar, frigolitbitar som ser ut som träbitar, plastkuber, 

magnetiska kuber, magnetiska trianglar burkar, plastflaskor och lego/duplo. Mycket av det 

byggmaterial som jag har räknat upp är material som även kan användas utomhus men där vill jag 

lägga till följande material: stenar, pinnar, sand, silar, tegel och hinkar. Anledningen till att jag 

använder mig av följande saker när jag menar byggmaterial är för att jag har sett att dessa saker fanns 

tillgängliga för barnen under mina observationer på förskolan som min studie är baserad på. 

Genomgående var att byggmaterialet inte skulle vara farligt för barnen att leka med, de fick hantera 

pinnar om de kunde visa att de kunde göra det på ett sådant sätt att det inte var farligt för deras 

kompisar. 

Eftersom intresset för denna studie specifikt är när barnen leker med just byggmaterial och olika typer 

av byggmaterial var observationerna aktivitetsbaserade observationer (Pripp & Öhlander 2011 s. 120–

121). För att spara och effektivisera tiden var mitt fokus på att enbart genomföra observationer av 

barnen. Ibland ritade jag en bild av hur rummet såg ut där barnen vistades i eller så ritade jag en bild 

av det material barnen använde sig av för tillfället. Detta gjorde jag för att spara tid då jag kunde 

beskriva rummet eller materialet med egna ord när jag en timme senare renskrev mina 

observationsanteckningar. Istället för att lägga ner tid på att beskriva hur materialet såg ut så kunde jag 

fokusera på att skriva vad barnen gjorde med materialet. När det gäller observationer är det svårt för 

någon annan att gå in och kontrollera de observationer som jag har gjort (Johansson 2015, s. 77, 79), 

därför var det viktigt att försöka göra utförliga anteckningar som möjligt för att få in mycket data. Om 

något barn skrattar och ser glad ut när de bygger med klossar kan jag anta att de är glada och tycker att 

det är roligt att bygga. Fördelen med att observera är att det går att se vad barnen gör med materialet 

och hur de använder sig av materialet (Pripp & Öhlander 2011 s. 114). All berörd personal på 

förskolan, barnen och barnens vårdnadshavare blev informerade om den undersökningen som jag 

ämnade göra (se bilaga). Medgivande till att delta i undersökningen var både muntlig och skriftlig då 

det är viktigt att informationen uppfattas på rätt sätt. Ges informationen bara muntligt är det risk att 

den som ska ta del av informationen glömmer något eller missar något väsentligt (Vetenskapsrådet 

2011 s.45–46, 50; Johansson 2015, s. 248, 250–251; Löfdahl 2014, s. 36–40, 42). Barnen som jag 

observerade var i en sådan ålder att de kunde uttrycka sig verbalt men det är inte säkert att de vågar 

säga nej även om de kan säga nej. Där måste jag se till att vara öppen för att kunna tolka att nu säger 

de nej med kroppen och inte verbalt. Ett icke verbalt nej är till exempel att de går från rummet eller 

vänder sig bort från mig, kanske gömmer sig under en filt eller helt enkelt väljer andra leksaker än just 

byggmaterialet som finns tillgängligt för dem (Saar & Nordberg 2015, s.74).  
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Urval och avgränsningar 

 

Jag valde en förskola som jag visste att jag inte var känd hos sedan tidigare men där även barnens 

ålder passade in på mina önskemål. Anledningen till att jag valde tre- till fyraåringar var för att jag 

trodde de skulle vara intresserade av byggmaterial samt att de eventuellt skulle ha en viss vana sedan 

tidigare av byggmaterial. En nackdel med att observera barn som redan har vana av att använda sig av 

byggmaterial är att de kanske redan är könsstereotypiskt inriktade i sitt användande av materialet. 

Fördelen var att då slapp pedagogerna presentera ett helt nytt material för barnen som skulle kunna 

stressa barnen och göra att de inte ville använda sig av materialet när jag var där. Att observera med 

papper och penna innebär att jag inte hann skriva ner allt som skedde under mina observationer och 

det var också därför som jag valde att fokusera på just den delen av rummet som barnen var i. För att 

spara tid ritade jag av rummet eller det material som barnen använde sig av. Det är svårt som 

observatör att hinna med att skriva ner allt som hen ser och hör och därför är det viktigt att vara 

observant för det udda och oväntade som kanske sker och kan vara av vikt för studien (Pripp & 

Öhlander 2011, s. 129). Jag valde att inte använda mig av en bärbar dator för att direkt skriva ned 

anteckningar, då jag gjorde antagandet att en dator skulle vara mer distraherande och intressant för 

barnen än papper och penna.  

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Jag har använt mig av papper och penna under mina observationer, pennan som jag använt mig av har 

fyra olika färger på bläcket. Två av färgerna har representerat olika kön på barnen (grönt för pojkar 

och rött för flickor) för att underlätta mina observationer. Dem jag har observerat har i huvudsak varit 

barnen men då pedagoger varit närvarande har jag även observerat dem. Jag valde den delen av 

rummet där byggmaterialet fanns och observerade just de barnen som var bland byggmaterialet eller i 

närheten av det. Barnen som observerades var i åldern tre till fyra. Barnen var en stor blandning av 

etnicitet, kön, samhällsklass och kulturer. Eftersom min studie var en kvalitativ studie så var det inte 

mängden studieobjekt som var viktigt utan att jag hittade just barn som byggde med byggmaterial 

eftersom det var det jag ville undersöka (Öhlander 2011, s. 30). Min studie är baserad på en grupp 

barn på en förskola och därmed kan inte min studie säga något om hur det ser ut på andra förskolor i 

resten av Sverige. Denna studie skulle kunna ses som ett stickprov på hur barns användning av 

byggmaterial kan se ut (Svensson & Ahrne 2015, s. 26–27; Kvale & Brinkmann 2009, s. 271–279). 

Det var relativt jämnt fördelat mellan könen av barnen, det var ungefär lika många flickor som pojkar i 

den barngrupp som jag observerade. De barn som inte lekte med byggmaterialet tog jag inte med i 

mina observationer och jag bortsåg från dem helt. Detta för att jag skulle ta till vara på de barn som 

faktiskt använde sig av byggmaterialet. 
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Genomförande 

Det var viktigt att få tillträde till en förskola och en grupp av barn innan jag kunde påbörja mina 

observationer (Bengtsson & Hägglund 2014, s. 123). Jag har genom min bekantskapskrets kommit i 

kontakt med en förskola där jag kunde genomföra mina observationer. Innan jag genomförde mina 

observationer gjorde jag även ett besök på förskolan för att informera berörda pedagoger om vad syftet 

för min studie var. Att studien går i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer (2011) och att om de 

skriver på papper för samtycke till studien kan de när helst de vill ändå välja att avbryta sin 

medverkan. Det gav även pedagogerna möjlighet att ställa frågor direkt till mig gällande min uppsats 

innan jag påbörjade observationerna. Pedagogerna informerade sedan barnens vårdnadshavare och gav 

dem mitt papper för samtycke. Barnen fick en chans att se vem jag var innan jag påbörjade 

observationerna, detta för att de sedan skulle känna sig trygga med vem jag var och vad jag gjorde där. 

Pedagogerna ville även få ta del av min undersökning samt mina anteckningar från observationerna 

efter att jag var färdig med min uppsats. Efter att jag renskrivit mina anteckningar mailade jag dem till 

berörda pedagoger så att de kunde ta del av det jag sett under mina observationer. 

Jag valde att genomföra fem observationer där den första observationen var ”pilot” eller 

testobservation. Det var bra att testa att göra en observation innan, det hjälpte mig att behålla fokus på 

vad jag skulle observera samt om barnen hade frågor skulle jag kunna ta de frågorna under mitt första 

tillfälle jag var där. Första dagen som jag var där på förskolan blev jag presenterad för barnen och jag 

frågade dem om jag kunde få observera dem när de lekte med bygg- och konstruktionsmaterial. Efter 

att jag fått ja satte jag mig en bit från dem och påbörjade min observation. När jag observerade dem 

inomhus satt jag kvar på samma plats under tiden som jag observerade dem men när barnen var 

utomhus bytte jag ibland plats för att observera där barnen höll till. Jag försökte skriva stödord och 

inte hela meningar samt inte titta ner alltför mycket i blocket samtidigt som jag skrev. Detta för att jag 

inte skulle missa något av det som skedde i rummet med barnen. Ibland lämnade pedagogerna rummet 

för att hämta något eller för att följa med ett barn och deras förälder ut till hallen och säga hej då. Vid 

de tillfällen jag var ensam med barnen försökte barnen ta kontakt med mig och prata med mig. Jag 

avbröt mina observationer vid dessa tillfällen och koncentrerade mig på att försöka ta reda på vad 

barnen ville. Ibland ville de fråga mig något eller visa mig något. Det var viktigt för mig att bevara en 

god kontakt med barnen och visa respekt för dem när de ville mig något. Jag försökte även att undvika 

att skriva att barnen var intresserade av något eller att de verkade vara glada, istället skrev jag att de 

tittade på något, att hen log eller skrattade etcetera. Efter att jag genomfört mina observationer 

renskrev jag mina observationsanteckningar hemma på dator. Jag delade upp mina observationer i 

olika kategorier när jag hade renskrivit mina anteckningar. Detta gjorde jag för att underlätta för mig 

själv när det gällde att analysera den data som jag hade samlat in. 
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Databearbetning och analysmetod 

De data som jag samlade in skrevs rent direkt efter observationerna genomförts för att ge en detaljrik 

bild av det jag observerat som möjligt. Med hjälp av de bilder som jag ritat under observationerna 

kunde jag beskriva hur rummet (som barnen och pedagogerna hållit till i) såg ut. Jag har valt att inte 

nämna barnen vid några namn, utan jag benämner dem som pojke eller flicka och med siffror istället 

för namn till exempel pojke 1 och flicka 1 etcetera. Detta sätt att benämna barnen på har jag kommit 

överrens om med pedagogerna på den förskola som jag gjorde observationerna hos. Jag använde mig 

av olika färg på pennan när jag skrev ned vad som skedde, jag hade fyra olika färger, röd, grön, blå 

och svart. Röd färg var för flickorna, grönt var för pojkarna, blått var när pedagogerna var med och 

svart för oväntade saker eller när vårdnadshavare hämtade sina barn. Det material som jag samlat in 

sorterades i olika kategorier, flickor som lekte med byggmaterialet, pojkar som lekte med 

byggmaterialet, vilken sort av byggmaterial som respektive flickor och pojkar använde sig av, vad 

respektive flickor och pojkar gjorde med materialet samt vad pedagogerna gjorde för något. Mitt fokus 

var på barnen och materialet som de använde sig av samt hur de använde sig av materialet (Fejes & 

Thornberg, 2015, s. 35, Kvale & Brinkmann, 2009, s. 217-223, Kultti & Pramling, 2014, s. 370).  

Forskningsetiska överväganden  

Alla berörda pedagoger på förskolan, barnen och barnens vårdnadshavare blev informerade om den 

undersökningen som jag ämnade göra innan jag gjorde observationerna. Medgivande till att delta i 

undersökningen var både muntlig och skriftlig (Vetenskapsrådet 2011 s.45–46, 50; Johansson 2015, s. 

250; Löfdahl 2014, s. 36–37, 42). Jag skrev ett underlag för samtyckestillstånd som pedagogerna i 

barngruppen och vårdnadshavarna till barnen fick skriva under. Eftersom barnen inte var tillräckligt 

gamla för att själva skriva under pappret, fick jag fråga dem muntligt ifall jag hade tillstånd att 

observera dem. Men jag vet att det är viktigt att vara lyhörd för barnens och förskollärarnas önskan 

och viljor, om de inte ville bli observerade av något skäl respekterade jag detta och fortsatte inte min 

observation mot deras önskan (Vetenskapsrådet 2011 s.42; Johansson, 2015, s. 248, 250; Löfdahl, 

2014, s. 38–41). För mig var det viktigt att vara så pass öppen med vad jag gjorde på förskolan som 

möjligt att både barn och pedagoger skulle känna sig trygga med att jag var där samt känna sig trygga 

med att de kunde säga till mig om de inte ville att jag skulle observera dem vid något tillfälle. Jag var 

noga med att säga till dem att de inte behövde säga nej verbalt utan att de kunde säga nej även med 

hjälp av att skaka på huvudet eller med hjälp av kroppen. Dolk (2013 s. 60–61) skriver att etik är en 

fortgående process och att den inte har ett tydligt slut, mycket av etiken aktualiseras i mötet med dem 

som studeras, hela processen med att observera, skriva, analysera, välja ut exempel etcetera är ingen 

neutral process och där hamnar jag i en maktställning gentemot dem som jag studerar. Det var inte 

säkert att barnen vågade säga nej till mig, varken verbalt eller kroppsligt. Anteckningarna från mina 



12 

 

observationer kommer att förstöras efter avslutat arbete med uppsatsen. Uppsatsen är skriven på ett 

neutralt sätt som möjligt så att pedagogerna och barnen i studien inte ska gå att identifieras. 

Studiens kvalitet 

Syftet med studien var att undersöka hur barnen använder sig av byggmaterialet på förskolan samt hur 

det blir en del av barnens görande i könsroller. Jag använde mig av feministisk poststrukturalism i mitt 

teorival och beslutade mig för att använda mig av begreppen diskurs, positionering och 

subjektskapande. Teorin passar bra när det gäller att se barns görande i könsroller och eventuella 

skillnader mellan pojkar och flickor. 

En studie som har en tydlig röd tråd (som läsaren kan följa) och är transparant håller en god kvalitet 

(Eidevald 2015, s. 126). Eftersom studien är gjord på enbart en förskola går det inte att bedöma hur 

situationen generellt ser ut inom de svenska förskolorna. Men studien kan ses som ett stickprov på hur 

barns användning av byggmaterial kan se ut (Svensson & Ahrne 2015, s. 26–27; Kvale & Brinkmann 

2009, s. 271–279). Studien är inte speciellt stor och även om det skulle gå att få in mer intressant data 

med hjälp av att kombinera observationer med till exempel videokamera och intervjuer ställer det 

högre krav på samtycke samt mycket mer jobb i form av databehandling och informationshantering. 

När det gäller observationer är det svårt för någon annan att gå in och kontrollera de observationer som 

jag har gjort (Johansson 2015 s. 77, 79). De som skulle kunna säga något om de utförda 

observationerna är sanningsenliga eller ej, är personerna som ingår i just observationerna. Där har jag 

varit noga med att göra noggranna anteckningar från mina observationer som möjligt för att kunna ge 

en detaljrik bild av det jag observerat. Jag har även tagit hänsyn till barnen under deras lek för att inte 

störa dem. Eftersom det varit samma grupp med barn som jag observerat under mina fem 

observationer har barnen vant sig vid att jag varit där. Det har förhoppningsvis gjort att de inte störts 

alltför mycket under deras lekar samt att det har gett mig chansen att se tydliga mönster i hur barnen 

leker med byggmaterial. 

Jag anser att min studie besvarar de frågor som jag ställde under syfte och frågeställningar eftersom 

det jag såg under mina observationer kan användas till att besvara mitt syfte samt mina 

frågeställningar. (Svensson & Ahrne 2015 s. 25; Kvale & Brinkmann 2009 s. 270; Roos 2014, s. 51, 

53). 
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Resultat och analys 

Här tar jag upp några observationer men jag har valt och plockat ut det ur observationerna som jag 

anser vara relevant för att kunna besvara mitt syfte och mina frågeställningar (Franzén 2014, s. 66–

67). Jag har valt att försöka analysera mina observationer genom att använda mig av begreppen 

diskurs, position och subjektskapande (Fejes & Thornberg 2015, s. 28–29).  

Syftet är att undersöka hur barnen använder sig av byggmaterialet på förskolan samt hur det blir en del 

av barnens subjektskapande samt att bidra med ökad kunskap kring området subjektskapande och 

byggmaterial. 

Hur barnen positionerar sig och blir positionerade i förhållande 

till materialet? 

Pedagogen plockade ner 2 olika sorter av byggmaterial, det ena materialet var stora pusselbitar i 

frigolit, en kunde göra en matta av bitarna på golvet. Det andra materialet var magnetiska 

klossar i färgerna röd och blå. Det fanns klossar som var formade som kuber och trianglar samt 

kuber med hjul på att en kunde bygga till exempel en bil. Jag observerar två barn som sitter en 

bit ifrån mig, det är en pojke och en flicka, de använder sig av de röda och blå magnetklossarna. 

Pojken gör rader av klossarna och flickan bygger ett till synes torn. Eftersom jag inte frågar 

flickan vad hon bygger kan jag inte veta helt säkert att det är ett torn som hon bygger. Flickan 

har två klossar bredvid varandra och sedan lägger hon två klossar ovanpå så att det blir ett torn 

(jag tolkar det som att det är ett torn som hon bygger). Till höger om mig sitter en annan pojke 

som lägger frigolitpusselbitarna i en hög, det finns både stora och små bitar. 

Pojke som jag observerade först fortsätter att bygga rader med sina magnetiska kuber, han har 

lagt tre rader i bredd och sen fortsätter han att lägga kuberna så att det blir en länga liggande 

rader, jag uppskattar med ögat att den blir nästan en meter lång. Han flyttar på kuberna och 

upptäcker att samma färg mot varandra gör att magneterna inte fäster. Men röd mot blå då fäster 

magneterna men blå mot blå eller röd mot röd fungerar inte. En flicka sitter och tittar på pojken 

samtidigt som han bygger, hon plockar två kuber som ligger vid sidan om.  

När pedagogerna ställde fram byggmaterialet fanns det en förväntan hos både mig och pedagogerna att 

barnen skulle leka med materialet, att de skulle ta sig positionen som byggare och göra något med 

materialet. Jag såg olika upprepande mönster hos barnen. Ett sådant mönster var t.ex. att en och 

samma pojke direkt var framme vid byggmaterialet och började använda sig av det. Ett annat mönster 

var att flickorna inte spontant gick fram till materialet förrän de såg att pedagogerna använde sig av 

något av materialen. Att pojkarna direkt positionerar sig som byggare kan ha att göra med att de från 

tidigare erfarenheter sett vuxna män bygga och att pojkarna har blivit erbjudna byggmaterial vid 
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tidigare tillfällen. Vuxna är viktiga förebilder för barn och kan påverka barnen genom sina göranden 

(Freeman 2007, s.364). Under mina observationer kunde jag se ett annat mönster av att pedagogerna 

(som alla var kvinnor) gjorde sig till byggande förebilder åt flickorna så att flickorna skulle använda 

sig av byggmaterialet. Det är viktigt att som pedagog och vuxen är medveten om vilken makt en har 

och möjlighet att förstärka bilden av vad som är manligt respektive kvinnligt, där målsättningen 

egentligen är att en vill ge pojkar och flickor samma förutsättningar (Freeman 2007, s.364).  

En flicka har en plastflaska och en spade som hon fyller flaskan med. Hon plockar upp sanden 

med hjälp av spaden och häller sanden i flaskan. Hon lägger ner flaskan och byter till en 

vattenkanna istället. En pojke är där och tar vattenkannan, han häller sedan ut sanden  i 

sandlådan. Flickan tar plastflaskan igen och fortsätter att hälla sand i den med hjälp av spaden. 

Pojken släpper vattenflaskan, han tar en spade och börjar gräva i sandlådan. Han häller sanden i 

en hink som han har bredvid sig. Han häller i sand i hinken och med hjälp av spaden plattar han 

till sanden i hinken. Han häller ut sanden ur hinken i sandlådan. 

I sandlådan utomhus såg jag både pojkar och flickor som lekte med byggmaterialet som fanns 

utomhus. Att det blev fallet är kanske för att det inte fanns något annat eller mer material att tillgå för 

barnen. Som jag skrev tidigare, är det via leken som barn lär sig om sin omvärld och hur de ska 

förhålla sig till varandra (Øksnes 2011 s. 12–13, s. 61; Eidevald 2009, s. 98). Även om flickor och 

pojkar intar liknande positioner i sandlådan till materialet bemöts de olika av pedagogerna (Dolk 2013, 

s. 36). När jag observerade kunde jag se att både inomhus och utomhus satte sig pedagogerna ner med 

en flicka som byggde med byggmaterial och byggde tillsammans med dem. Flickorna blev 

positionerade som lite hjälplösa eftersom de inte förväntades veta vad de skulle göra med materialet, 

pedagogerna behövdes som vägledare för flickorna och visa dem hur de skulle bygga. Men de pojkar 

som använde sig av byggmaterial vid samma tillfälle lämnades ensamma med sitt material. Jag utgår 

från att det var eftersom de förväntades veta vad de skulle göra med det.  

På vilka sätt finns byggmaterialet tillgängligt för barnen på 

förskolan? 

Byggmaterialet på förskolan fanns på låga hyllor och låg i lådor som var tillgängliga för barnen 

att de kunde använda sig av det om de ville. Det tillgängliga byggmaterialet utgjordes av lego, 

magnetiska kuber och magnetiska trianglar samt frigolitbitar som ser ut som stora träklossar och 

pusselbitar. Mer material blev tillgängligt för barnen när pedagogerna hämtade från andra rum 

eller från andra avdelning på förskolan. En av pedagogerna plockade fram olika typer av 

byggmaterial till barnen. En flicka pekade på några bollar som låg kvar på hyllan men 

pedagogen skakade på huvudet och pekade på byggmaterialet.  

Utomhus fanns det en stor trälåda (med lock och hänglås) bredvid sandlådan som innehöll 

hinkar, spadar, kakformar och plastflaskor som barnen kunde använda sig av i sandlådan. 
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Trälådan var låst men när barnen gick ut låste pedagogerna upp trälådan och tog fram material 

som barnen kunde leka med.  

Jag såg att inomhus hade barnen lättare tillgänglighet till byggmaterial eftersom lådorna med lego och 

frigolitpusselbitarna stod på låga hyllplan samt att ingen av lådorna hade lock med hänglås på sig. 

Utomhus hade pedagogerna en maktposition mot barnen, vad gäller tillgängligheten av materialet till 

sandlådan. Om pedagogerna inte låser upp trälådan med saker har barnen inget byggmaterial att 

använda sig av i sandlådan. På det sättet har pedagogerna makten över tillgängligheten till 

byggmaterialen. Om en istället tänker sig tanken att de lämnar lådan olåst är det barnen som 

bestämmer vilket material som de vill leka med och på vilket sätt. Eftersom barnen inte ifrågasätter att 

lådan är låst är de också med och upprätthåller den makt som pedagogerna utövar (Palmer 2011, s. 

39). Vid ett tillfälle inomhus är det en flicka som vill leka med några bollar, det får hon inte för 

pedagogen som visar henne byggmaterial istället. Där tog pedagogen över och bestämde att flickan 

inte fick leka med bollarna, pedagogen bestämde att det var byggmaterial som flickan skulle använda 

sig av. 

En av pedagogerna kommer ut med en vagn som har två lådor på sig, i lådorna ligger glasburkar, 

glasflaskor och kartonger. Hon ropar på barnen och de samlas runt vagnen, tillsammans går de 

ut genom grinden. Jag följer med, vi går till en sopstation, där barnen får hjälpa till att kasta 

skräpet på rätt ställe. En pedagog står bredvid sopinkastet och pekar vart barnen ska kasta, de får 

turas om att kasta kartong. Pedagogerna ser till att barnen turas om så att alla får kasta varsin 

gång. 

Vid ett tillfälle utomhus blev byggmaterialet otillgängligt för barnen och det var när pedagogerna 

bestämde att de skulle slänga skräp med barnen. Inget barn lämnades kvar på gården utan alla skulle 

följa med och barnen fick avbryta sina lekar i sandlådan för att samlas runt pedagogerna och sedan gå 

till avfallsstationen. Det var inget av barnen som protesterade mot att de skulle följa med och slänga 

skräp utan de följde med utan protester. Ingen av barnen blev tillfrågade utan det var pedagogerna som 

bestämde, men de bemötte barnen lika och gjorde ingen skillnad på flickor och pojkar utan alla fick 

vara med och kasta skräp (Palmer 2011, s.38–40; Freeman 2007, s.364; Dolk 2013, s. 36). 

Pedagogerna försökte dela upp turordningen på ett sätt att alla barn fick kasta lika mycket skräp men 

det var svårt för några barn var väldigt ivriga och ställde sig före i kön.  

Finns det skillnader mellan hur flickor och pojkar använder sig 

av byggmaterialet? 

Pojken ställer sig upp och går över kuberna, några kuber lossnar men då lägger han tillbaka dem 

på plats igen. Flickan med tornet vänder sig om, en annan flicka går över bron och stångar sedan 

försiktigt den första flickan som sitter med sitt torn. Fler barn sluter upp bakom den första och de 

går över ”bron”. 
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Pojken bygger med magnetiska kuber, han gör rader av kuberna och när han ställer sig upp och går 

över kuberna utvecklas hans byggande till en lek där kuberna tar formen av en bro. Detta skulle kunna 

ses ur en diskurs som kallas för ”Det kompetenta barnet”, där barnet ses som en självständig och 

duktig individ men även könsneutral. Det kompetenta barnet handlar om att det inte alltid är den 

vuxne som har alla svaren utan att små barn kan ha kunskap och svar på frågor som vuxna inte har. 

Ingen äger kunskapen på egen hand utan den finns tillgänglig för alla (Eidevald 2009, s. 48). Det var 

pojken som byggde rader av kuberna men det var när en av flickorna i rummet gick på kuberna som de 

tillsammans omvandlade kuberna till en bro. Oberoende av kön uppfattade även de andra barnen i 

rummet kuberna i rad som en bro. Diskursen i mina observationer är föreställningen om det byggande 

barnet, barnet som bygger något med olika typer av material. Det byggande barnet behöver inte vara 

en pojke, det kan vara en flicka, barnet är inte antingen eller utan både och (Eidevald 2009, s. 18, 55; 

Palmer 2011, s. 135). Redan från början av mina observationer fanns det en förväntan hos mig att jag 

skulle få se barnen bli byggande barn eftersom det var det jag skulle undersöka.  

En av pedagogerna och en flicka sitter på golvet med en låda full av lego. De plockar ut lego ur 

lådan, det kommer dit en pojke som sätter sig ner. Han börjar bygga på en gång med lego. 

Flickan bygger tillsammans med pedagogen men när pedagogen vänder sig mot pojken och 

bygger lite med honom slutar flickan att bygga med legobitarna. Hon tittar på pedagogen och 

pojken en stund men sen ställer hon sig upp och går. 

Två pojkar bygger med lego, den ena pojken plockar ut mer lego ur en låda och bygger så att 

han får två torn som sitter ihop bredvid varandra. Det ena tornet har ögon (det är ögon på en lego 

bit), han pekar på ögonen och sedan pekar han på sina egna ögon. Han tittar på pedagogen och 

pekar igen på ögonen på legobiten. Sedan stänger han sina egna ögon och känner med ena 

fingret på ögonlocken. Pedagogen säger något till honom men jag uppfattar inte vad hon säger. 

Den andra pojken håller i en kub i sina händer som han snurrar runt på.  

Pedagogen börjar bygga med lego, en av flickorna går fram till henne och börjar bygga med 

samma lego som pedagogen hade. Hon använder bara blå legobitar att bygga med. Pedagogen 

tar en annan bit med lego, det är en grön platta. Hon sätter fast legobitar på den samtidigt som 

hon pratar med flickan. Flickan behöver hjälp med att fästa en legobit, hon tittar på pedagogen, 

hon säger något och pedagogen vänder upp och ner på hennes legobygge. Flickan vänder upp 

och ner på den legobit som hon hade och sätter fast den. Pedagogen lämnar rummet eftersom en 

av pojkarna ska gå hem. Flickan river sönder sitt bygge. 

Med hjälp av pedagogerna och byggmaterialet blev några av barnen byggande barn. Jag kan se att 

pojkarna inte tar hjälp av pedagogerna. Utan de blir positionerade av pedagogerna som byggande barn 

genom att självständigt använda sig av materialet utan att vänta på att pedagogen ska locka dem till att 

använda sig av legobitarna eller de magnetiska kuberna (Lenz Taguchi 2014, s. 91, 94). Det fanns 

undantag vad gäller skillnaden mellan hur pojkar och flickor använder sig av byggmaterial. När barnen 

var ute i sandlådan såg jag både flickor och pojkar som lekte med spadar, hinkar, kakformar och 
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plastflaskor självständigt utan att någon pedagog hade lockat dem till det innan. Utforskandet av 

sanden med hink och spade skedde på likartat sätt mellan flickor och pojkar. Å ena sidan kan en säga 

att barnen inte blir lockade att använda materialet eftersom de självständigt använder sig av materialet. 

Å andra sidan kan man även säga att alla barnen från början blivit lockade till att leka med materialet 

eftersom de har begränsad tillgång till det och att pedagogerna måste plocka fram materialet åt barnen.  

Har färg och form på byggmaterialet någon betydelse för flickor 

och pojkars lek?  

Pedagogen börjar bygga med lego, en av flickorna går fram till henne och börjar bygga med 

samma lego som pedagogen hade. Hon använder bara blå legobitar att bygga med. 

En pojke har en lång rad med magnetiska kuber som han för fram och tillbaka över golvet, det 

ser nästan ut som om att han kör en bil med raden av kuber. Flickan plockar upp en gubbe som 

hon sätter på pojkens långa rad av kuber. Gubben ”går” över kuberna. Hon släpper gubben och 

går iväg när hon ser att jag tittar på henne. Pojken fortsätter bygga på sin rad av kuber, han 

lägger till tre kuber till raden och sedan för han raden fram och tillbaka igen över golvet. Sedan 

plockar han upp tre triangelkuber som han sätter ihop och för fram och tillbaka över golvet med. 

En flicka sitter med en pedagog och bygger med lego. Flickan har en legobit som har hjul, hon 

bygger med andra legobitar på legobiten med hjul, sen kör hon med sitt bygge över mattan fram 

och tillbaka. Hon plockar upp legobitarna och lägger ner dem i lådan igen. Pedagogen lyfter ut 

legobitarna, hon tar loss bitarna och sätter dem på en stor platt legobit. Flickan tittar på, hon har 

en legobit i handen som hon snurrar runt på. Pedagogen bygger något som ser ut som ett hus, 

borg eller låda. Flickan sätter sin legobit på bygget men sen tar hon tillbaka biten. Hon plockar 

upp en annan legobit ur lådan och sätter ihop de två legobitarna. Sen tar hon loss bitarna och 

sätter den ena legobiten på pedagogens ”hus”. En pojke går fram till lådan, han plockar ut några 

legobitar och lägger dem framför flickan, sen går han därifrån. Flickan vänder sig om och kryper 

iväg en bit, hon vänder sig om igen och tittar på pedagogen. Pedagogen plockar upp två 

legogubbar, när flickan ser gubbarna kommer hon tillbaka till pedagogen och ”huset”. 

Pedagogen lägger gubbarna i mitten av ”huset”. En annan pojke kryper fram till legobitarna och 

säger något till pedagogen som svarar honom. Flickan tar upp legobitarna som ligger på mattan 

och sätter dem på ”huset”. Pedagogen ger några legobitar till flickan som sätter dem på ”huset”. 

De fortsätter att bygga tillsammans. Pojken plockar upp legobitar som han sätter på ”huset”. 

Pedagogen går till en annan flicka och ger henne ett papper. Flickan och pojken fortsätter att 

bygga på ”huset” tillsammans. Pojken går till en annan del av rummet. Flickan plockar upp 

legogubbar ur lådan och lägger dem i ”huset”. 

Som jag skrivit tidigare finns det en tydlig marknadsföring av stereotypa leksaker i relation till kön 

och genus för barnen och att det är vanligare att vårdnadshavare väljer könstypiska leksaker till sina 

barn trots att de kan välja könsneutrala leksaker (Freeman 2007, s.357; Nelson och Svensson 2012, s. 

107, 115). Det fanns ett stort utbud av leksaker på förskolan (som jag var och observerade hos), det 
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var inte bara byggmaterial utan det fanns även leksaker som till exempel bilar, dockor, köksredskap, 

utklädningskläder och så vidare. När det gäller byggmaterialet var flickorna mer benägna att bygga 

utefter färger, de försökte kombinera legobitarna på ett sätt som gjorde att de matchade varandra i färg. 

I en av mina observationer var det en flicka som valde att bara bygga med blå legobitar, de legobitar 

som var i andra färger valde hon bort. Pojkarna mixade och blandade olika färger när de byggde med 

lego, färgerna på bitarna tycktes inte spela någon roll. De magnetiska kuberna och magnetiska 

trianglarna som fanns på avdelningen var i färgerna blå och röd. En röd kub fäste magnetiskt med en 

blå kub eller en blå triangel. När pojkarna byggde med de magnetiska kuberna och de magnetiska 

trianglarna använde de sig av det systemet, de fäste varannan röd kub eller varannan röd triangel med 

varannan blå kub eller varannan blå triangel. Flickorna gjorde annorlunda, de byggde efter färger. De 

försökte fästa en blå kub med en annan blå kub eller blå triangel. Även om kuberna eller trianglarna 

inte fäste med varandra fortsatte flickorna trots det att bygga ett torn med kuberna efter färg. Min 

tolkning är att det kan ha varit för att de gillade färgerna och ville att det skulle vara samma färg hela 

vägen eller hade de inte förstått att kuberna var magnetiska och fäste med varandra om en använde sig 

av olika färger på kuberna. Diskursen i det här exemplet med de olika färgerna är fortfarande det 

byggande barnet (Eidevald 2009, s. 18, 55; Palmer 2011, s. 135) trots de olika färgerna på legobitarna 

byggde barnen med legobitarna. Formen och färgerna spelade egentligen ingen roll för flickorna och 

pojkarna, de använde sig ändå av materialen till att bygga. Även om flickorna inte utnyttjade de 

magnetiska kuberna eller trianglarna och utforskade den magnetiska dragningskraften använde de sig 

ändå av kuberna till att bygga med. Men en skillnad som jag uppmärksammade var att pojkarna 

använde sig av bilar till sina byggen och flickorna använde sig av dockor till sina byggen. Kanske var 

det så att barnen var vana vid just de leksakerna från tidigare och kände sig trygga med dem 

tillsammans med byggmaterialet. En kan se det som att det kompetenta barnet (Eidevald 2009, s. 18, 

55; Palmer 2011, s. 135) helt enkelt experimenterade med olika material för att se vad som fungerade 

ihop och vad som inte fungerade tillsammans. Min tolkning är även att valet av kombination med 

byggmaterialet är vad barnen känner igen från en annan miljö, till exempel hemmet (Freeman 2007, 

s.357) och vad för material samt leksaker som de har blivit erbjudna tidigare. Vad föräldrarna har 

uppmuntrat barnen att leka med kan spela en viss roll i valet av leksaker på förskolan.  

Diskussion  

Syftet med min studie var att undersöka hur barnen använder sig av byggmaterial på förskolan samt 

hur det blir en del av barnens subjektskapande. 
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Det jag märkte under mina observationer av barnens användande av byggmaterial var att det både 

fanns skillnader och likheter mellan flickor och pojkar. Det fanns några pojkar som direkt var framme 

och började använda sig av byggmaterial när de fick tillgång till det men likväl fanns det några flickor 

som även de började använda sig av materialet utan pedagogernas påverkan, detta gällde när barnen 

var utomhus. Som jag skrev tidigare är vuxna starka förebilder för barn (Freeman 2007, s.364). När 

pedagogerna byggde med lego lockade de ibland flickorna till att bygga med lego. I rummen som 

barnen och pedagogerna vistades i fanns det inte bara byggmaterial utan även andra leksaker som 

barnen kunde använda sig av. Inom leksaksvärlden finns det tydliga stereotyper, speciellt vad gäller 

dockor, som är olika konstruerade för om de vänder sig till pojkar eller flickor. Flickdockorna har 

stora ögon och små händer som inte kan hålla i verktyg samtidigt som pojkdockorna har små ögon och 

stora händer som kan hålla i verktyg. Det är bara två olika skillnader mellan hur dockor är 

konstruerade olika (Nelson & Svensson 2012, s. 107, 115). Under ett tillfälle av mina observationer 

använde sig en flicka av dockor samtidigt som hon byggde med lego, dockan användes som 

byggmaterial i så form att dockan blev en del av ett torn. Flickan plockade upp dockan ofta och tittade 

på dockans ansikte, antingen tittade flickan bara på dockan eller så pågick en tyst konversation dem 

emellan. Pojkarna använde sig av bilar när de byggde med byggmaterial, de körde bilarna över 

kuberna eller byggde de en bil med hjälp av lego. Vid ett annat tillfälle byggde en flicka tillsammans 

med en pedagog och då byggde de vad som syntes vara ett hus, de byggde runt några dockor som de 

placerat i mitten av legobitarna. Eftersom jag inte frågade pedagogen eller flickan kan jag inte veta 

helt säkert att det var ett hus som de byggde, det skulle lika gärna kunnat vara en låda som de byggde.  

Barn gör som vuxna gör, de försöker efterlikna sina vuxna förebilder och de anammar de normer som 

vuxna ger dem. Det finns en norm om att flickor ska vara omvårdande och ta hand om och sköta om 

ting (Bromseth 2010, s. 30; Stude 2014 s. 112). Pedagogerna använde sig av dockor och de byggde 

hus tillsammans med flickorna, de pratade  med dem under tiden som de byggde, men vad de pratade 

om kunde jag inte uppfatta. Pedagogerna bemötte pojkar och flickor olika när det gäller användandet 

av byggmaterialet (Dolk 2013, s. 36) flickorna blev oftare lockade till att leka med byggmaterialet 

samtidigt som pojkarna lekte själva. Pedagogerna försökte på sätt och vis att bryta normen att 

flickorna inte byggde med olika material när de använde sig av dockor i byggandet. Dockorna var ett 

sätt att få flickorna att bli intresserade av de olika byggmaterialen. En kan se det som att pedagogerna 

gjorde motstånd mot den rådande diskursen att flickor inte bygger genom att de byggde tillsammans 

med flickorna (Eidevald 2009, s.56; Lenz Taguchi 2012, s.73) och använde sig av material som de 

trodde skulle intressera flickorna och få dem att bygga med material.  

Utomhus fanns det inte mycket av just byggmaterial, det var i sandlådan som barnen höll till med 

hinkar, spadar, silar, plastflaskor och kakformar. Det jag kunde uppfatta från min enda observation 

utomhus var att skillnaden mellan könen inte var stor, pojkars och flickors utforskande av sanden 

syntes vara lika. Bägge könen grävde och använde sig av samma sorts material. 



20 

 

En fråga en skulle kunna ställa sig är om det material som erbjuds barnen på denna förskola (där 

studien är utförd) är tillräckligt? Självklart måste inte alla barn bygga med byggmaterial, de har rätten 

att välja andra saker som de vill leka med. De barn som inte ville använda sig av byggmaterial gjorde 

andra saker, de sprang runt i rummet eller åkte rutschkana utomhus. Det kan ha varit för att de ansåg 

att materialet som erbjöds dem inte var tillräckligt roligt för dem att använda sig av och då skulle de 

behöva mer och annorlunda material som barnen tycker är roligt att använda. Men det byggmaterial 

som erbjuds får inte vara av den karaktären att barn kan skada sig av det. Kan de till exempel hantera 

en hammare med spik eller skruvmejsel? En annan fråga man en kan ställa sig är om pedagogerna 

uppmuntrar barnen tillräckligt? Skulle barnen kunna ha friare tillgång till materialet utomhus och 

skulle detta uppmuntra till mer byggande lek? Det viktiga är inte att gå utefter barnens kön utan se på 

dem som olika individer när en som pedagog erbjuder dem att leka med byggmaterial.  

Betydelse för praktiken och professionen 

Eftersom det finns lite texter att hitta där byggmaterial och kön/genus är ihopkopplat tillsammans med 

förskolan hoppas jag att min uppsats ska kunna bidra med mer information samt lyfta vikten av att det 

fortsätter att skrivas och forskas kring just det området. Det jag kunde se i mina observationer var att 

pedagogerna försökte locka flickorna till att använda sig av byggmaterial samtidigt som pojkarna 

självmant använde sig av samma sorts byggmaterial som erbjöds flickorna. En viktig fundering är 

varför pojkarna självständigt och spontant använde sig av byggmaterialet men inte flickorna. Beror det 

på att pojkarna har manliga förebilder som använde byggmaterial med dem hemma? Men flickorna får 

inte samma stimulans hemma? Uppmuntrar pojkarna varandra till att använda sig av byggmaterialet? 

Där har förskolan en viktig uppgift att stimulera flickorna till att utmana sig själva och utforska 

byggmaterial. Utomhus fanns inget annat material än hinkar, kakformar, spadar och plastflaskor för 

barnen att leka med i sandlådan. En konskevens för mig blir att jag får mer kunskap inom detta 

område och det är något som jag tar med mig när jag själv ska utforma min egen yrkesroll, jag kan 

använda mig av denna nyfunna kunskap till att påverka andra på en framtida arbetsplats.  

Vidare forskning 

Det behövs en större omfattning av denna typ av studie, det räcker inte med att bara observera på en 

avdelning på en förskola utan det behövs fler och olika avdelningar och förskolor i studien. Skulle en 

verkligen ta reda på om det finns en skillnad mellan flickors och pojkars sätt på att hantera 

byggmaterialen, borde barnen erbjudas exakt samma material och inte ges möjlighet till att välja bort 

byggmaterial. Det behövs mer forskning kring detta ämne, dels för att vi ska hänga med i 

samhällsutvecklingen men även för att det är ett intressant ämne att fördjupa sig i. Det skulle behövas 

mer data från fler förskolor och olika avdelningar. Kanske skulle en behöva utforma en speciell miljö 
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som uppmuntrar till byggande och användande av byggmaterial för både pojkar och flickor. Det skulle 

även behövas mer forskning där en följer barnen under längre tid, för att se när och om ålder påverkar 

val av byggmaterial och sätt att använda materialet. Det skulle vara intressant att se om pojkar som 

bygger självständigt med material tenderar till att fortsätta vara självständiga och om flickor som inte 

är självständiga kan uppmuntras till att använda byggmaterial självständigt och vice versa. Fortsatt 

forskning skulle även kunna fokusera på förebilder, behövs det att pedagoger introducerar material 

eller bör barn, oavsett kön uppmuntras till att självständigt välja vad och hur de ska leka med material.  

Möjliga frågeställningar att ställa; 

Vilka skillnader som finns på barns användande av byggmaterial inomhus och utomhus? 

Vilka möjligheter får barn om de bara erbjuds byggmaterial i förskolan? 

Bygger flickor och pojkar liknande saker eller finns det könsskillnader även där? 

Hur uppmuntras barn från första början till byggmaterial?  

Blir nya barn uppmuntrade av pedagogerna när de är nya på förskolan eller är det andra barn som 

introducerar byggmaterialet? 
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Bilagor  

 
Kista 2016-04-05 

 

Hej Föräldrar på XX Förskola! 

Jag är student på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 

förskolforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för min sista och avslutande kurs på 

förskollärarutbildningen ska jag skriva ett examensarbete. Min studie kommer handla om könsroller och barns 

lek. 

För att samla in material till arbetet skulle jag vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden 160525 - 

160527. Vid dessa tillfällen vill jag observera barnen och pedagogerna med hjälp av deltagande observation där 

jag för anteckningar under tiden som barnen leker med diverse leksaker. Jag beräknar att göra 5 observationer 

som vardera är 1 timme.  

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens och 

förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat material kommer därmed 

att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade 

materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet 

kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är frivillig och 

kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Om ni accepterar 

kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt eget deltagande. En 

förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni tackar ja till medverkan, men barnen 

säger nej så kommer barnens beslut att respekteras.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid Stockholms 

universitet. 
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