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Abstrakt 

”You can only play with lego and in the construction room. Then you can be in my 

lego club.” - A study of gender patterns in construction play in preschools 

 

Det övergripande syftet med studien är att få en större förståelse för hur könsmönster 

kan utspela sig i barns konstruktionslek i förskolan. Vårt mål med studien är att bidra 

med en ökad förståelse för hur könsmönster kan utspela sig i barns vardag i förskolan. 

Studien inspirerades av den nya läroplanen för förskolan (2018) där förskolans 

uppdrag i förhållande till genus har förtydligats och lyfts mer än tidigare. Studien 

bygger på deltagande observationer där vi genom ett observationsschema vill 

kartlägga olika könsmönster i barns konstruktionslek. Studien genomförs på två olika 

förskolor hos barn mellan tre till fem år. Resultatet av studien är att vi kan se både 

könsstereotyp och könsöverskridande lek hos både pojkar och flickor, men att den 

könsstereotypa leken är dominerande, främst hos pojkar i grupp. De genomförda 

observationerna består till majoriteten av pojkars konstruktionslek, då det främst är 

pojkar som leker med konstruktionsmaterialet i vår studie.  

Nyckelord 

Genus, förskola, konstruktionslek, kön, könsmönster, könsstereotyp, 

könsöverskridande 
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1 Inledning 

I dagens samhälle pågår många olika debatter om jämställdhet mellan kvinnor och 

män. Frågan om genus och biologiskt kön är en av de debatter som förs. Det har även 

blivit en stor fråga för förskolan där grunden läggs och barnen är i den åldern där de 

börjar skapa sin egen identitet. I vår studie kommer vi därför lyfta de könsmönster 

som är en del av barnens vardag. Fokus för vårt examensarbete ligger därför på de 

könsmönster som vi kan se i konstruktionsleken på förskolan, då tidigare forskning 

visar att teknik och konstruktion är starkt kopplat till maskulinitet vilket kan leda till 

att flickor känner hämningar att delta i konstruktionslek (Turja, Endepohls-Ulpe & 

Chatoney 2009; Bjurulf 2013). Genom att synliggöra könsmönster i ett konkret 

sammanhang så kan vi lättare se dem inom alla områden i förskolan och på så sätt 

lära oss hantera dem.  

 

Förskolans läroplan (Skolverket 2018) utformas och speglar det som anses vara 

viktigt och nödvändigt i det samhälle vi lever i nu. Den kommande läroplanen för 

förskolan har förtydligat arbetet med jämställdhet och genus, bland annat med 

tydligare mål som förskollärare och arbetslag ska ansvara för. Fokus på genus har 

förtydligats med begrepp som exempelvis könsöverskridande identitet och 

könstillhörighet. Det har även formulerats om i värdegrunden till det här: 

 

Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och 

möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att 

motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. Hur 

förskolan organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta samt vilka krav och 

förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattningar om vad 

som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska därför organisera utbildningen så att 

barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor 

och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av 

könstillhörighet (Skolverket 2018, s. 3). 

 

Som förskolans läroplan lyfter så ska alla barn få samma möjligheter oberoende av 

könstillhörighet, vi vill därför undersöka och uppmärksamma de olika könsmönster 

som finns i förskolan. Vårt mål är inte att könsneutralisera förskolan utan att reflektera 

över verksamheten och hur de könsmönster som finns påverkar barnen.   

 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar samt olika vikariat har vi båda upplevt 

tydliga skillnader i hur pojkar och flickor leker med konstruktionsmaterial. Forskning 

visar att det är en skillnad mellan könen när det kommer till konstruktionslek. Pojkar 

visar intresse för konstruktionslek och fordon, medan flickor föredrar att leka med 

dockor och mjuka leksaker (Neppl & Murray 1997; Tas 2018; Turja, Endepohls-Ulpe 

& Chatoney 2009; Francis 2010). Med det i åtanke och utifrån förskolans uppdrag så 

har barnens utvecklade av könsmönster relevans för vår framtida yrkesprofession och 

är en intressant utgångspunkt för vår studie.  
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt lyfts studiens definition av konstruktionslek, det följs av 

förväntningar och förstärkningar av stereotypa könsmönster som leder in på de 

utmaningar pedagoger i förskolan möter i jämställdhetsarbetet. Avsnittet avslutas 

med en förklaring av studiens bärande begrepp.  

 

2.1 Konstruktionslek 
Vad konstruktionslek är kan vara svårt att definiera, då det är svårt att bestämma vad 

som hör hemma i kategorin och vad som inte gör det. I vår studie utgår vi från Bjurulfs 

(2013) definition av vad konstruktion är. Konstruktion kan vara att stapla olika 

material på varandra som exempelvis träklossar, för att sedan knuffa ner bygget och 

se det falla till golvet. Många gånger konstruerar och bygger barn med ett syfte och 

en funktion till leken som exempelvis ett stall till en lek med leksakshästar. Vid andra 

tillfällen är leken själva byggandet och inte att de bygger för ett syfte eller för att fylla 

en funktion. Barn kan stapla en massa träklossar på varandra utan att det ska bli 

någonting eller bidra till någon lek. Bjurulf menar också att när barnen är 

initiativtagare till konstruktionslek kan det vara ett tillfälle att låta barnen använda 

olika typer av material, olika beskrivningar eller att ge de en chans att förstå sin roll i 

ett konstruerande tekniskt system. Andra konstruktioner som andra personer i deras 

omgivning har gjort kan användas för att se och studera hur en konstruktion kan 

fungera. 

 

2.2 Förväntningar och förstärkningar av stereotypa könsmönster 
När en människa föds finns det inget förflutet, ingen måttstock att mäta sitt värde med 

och inga erfarenheter av hur hen bör uppföra sig. Vi formas och präglas av budskap 

som vi får av andra när vi provar på olika sätt att vara. Det vi upplever och förstår är 

det som blir våra erfarenheter. Människor har ofta ett stort behov i mötet med en ny 

människa att leta efter ledtrådar och markörer som kan kategorisera personen till ett 

kön. Vi letar efter hårtofsar, rosa eller blå kläder och en docka eller bil i famnen. De 

traditionella föreställningarna om vad som anses vara typiskt maskulint och typiskt 

feminint påverkar oss inom alla tänkbara områden att skilja människor åt beroende 

på personens kön. Dessa föreställningar blir till normer om hur vi bör bete oss 

beroende på vilket kön vi har (Svaleryd 2005).  

 

Det diskuteras mycket kring hur könsmönster utspelar sig i förskolan och hur barnen 

tidigt förstår att det finns oskrivna regler för hur varje kön bör bete sig. Någonting 

som inte lyfts lika mycket är anledningen till varför könsmönster utvecklas så tidigt 

och hur det sker i vardagen. En anledning till att barnen utvecklar dessa tidiga 

könsmönster är positiv förstärkning. Med det menar forskarna att föräldrar, lärare, 

syskon och vänner ger positiva komplimanger och liknande när barnen upprätthåller 

klassiska könsmönster och straff när barnen gör någonting som är avvikande mot de 
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klassiska könsmönstren. Dock verkar även attityder uppstå på grund av en följd av 

barnens egna kognitiva utveckling. Efter att barnet har utvecklat en könsidentitet som 

flicka eller pojke läser barnet av sin miljö för information kring vilka saker, aktiviteter 

och egenskaper som kan vara feminina eller maskulina och är ivrig att uppträda på 

det sätt som anses vara lämpligt för könet (Turja, Endepohls-Ulpe & Chatoney 2009). 

Även Tas (2018) visar på att människor i barns omgivning har stor inverkan på deras 

utveckling. Barn influeras av vuxnas attityder, synsätt och beteenden och därav är det 

omöjligt för barn att inte bli influerade av samhällets sociala könsmönster. Som en 

följd av det kan barns lekbeteende, som vilken lek de väljer att leka och vilka 

lekkamrater de väljer, också påverkas av samhällets förväntningar på barnet.  

 

2.3 Könsmönster som utmaning i förskolan 
Värdegrundsarbetet i förskolan är i grunden välfungerande, det som däremot oftast 

fattas är arbetet med jämställdhet, visar Skolinspektionens rapport om kvalitet och 

måluppfyllelse i förskolan (2018). Jämställdhetsuppdraget inriktar sig på att flickor 

och pojkar ska få samma möjlighet att pröva och utveckla sina förmågor och intressen 

utan könsstereotypa begränsningar. Därmed är det ett viktigt uppdrag för förskolan 

att motverka stereotypa könsmönster och beteenden så att de inte befästs i förskolan. 

Här lyfter Skolinspektionen de vuxnas roll som förebilder och att förskolepersonalens 

förhållningssätt, beteenden och föreställningar får betydelse för hur 

jämställdhetsuppdraget genomförs (a.a).  

 

Att arbeta mot könsmönster samtidigt som förskolan enligt läroplanen ska utgå från 

barnens intresse kan vara ett dilemma. Könsstereotypa beteenden ska motverkas och 

ändras samtidigt som barnens intressen ska respekteras och uppmuntras. Om nu 

barnet visar intresse för leksaker och lek som är könsstereotypa så ska det uppmuntras 

samtidigt som det går emot värderingarna om jämställdhet i förskolan (Emilsson, 

Folkesson & Moqvist Lindberg 2016). 

 

I förskolan har flickor och pojkar samma läroplan, undervisas av samma lärare och 

har samma tillgång till leksaker och material, det innebär att de har samma formella 

villkor i förskolan. Forskningar har visat att den vardagliga verksamheten består av 

två olika världar där pojkar och flickor sällan möts. Både flickor och pojkar söker sig 

till enkönade miljöer. Flickor väljer flickor och pojkar väljer pojkar när de kommer 

till val av lekkamrater och aktiviteter. Pojkar leker med varandra och väljer rum och 

vilka leksaker de vill leka med, flickor gör på samma vis då de väljer att leka samkönat 

i närheten av vuxna. Att barn väljer stereotypt är problematiskt då det leder till 

begränsningar för båda könen när det kommer till lärande och erfarenheter (Svaleryd 

2005).  

 

Den stora utmaningen verkar vara hur förskolepersonalen väljer att tolka hur de ska 

arbeta med jämställdhet. Framförallt blir det en krock mellan det individuella barnet 

och ett jämställdhetsfokus. Dilemmat blir hur pedagogerna ska kombinera 

verksamhetens uppdrag att verka för jämställdhet och motverka könsstereotypa 

beteenden och aktiviteter. Samtidigt som pedagogerna även ska ta hänsyn till varje 

barns perspektiv, egna val och intressen (Skolinspektionen 2018).  Det är därför 
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viktigt att jämställdhetsuppdraget är något som synliggörs i förskolan och att det 

diskuteras och reflekteras över i arbetslaget. Målet med jämställdhetsarbetet i 

förskolan är ju trots allt, som Hedlin (2010) lyfter, att flickor och pojkar ska få en 

utökad repertoar och färre begränsningar, att öppna upp och ges fler möjligheter. 

 

2.4 Begreppsförklaringar 
 

2.4.1 Genus och kön 

“Kön ses som biologiskt givet men genus som socialt konstruerat. Genus ses som ”det 

sociala könet”, eller det som vi kallar för kvinnligt och manligt.” Eidevald (2009, s. 

20). När begreppet genus började användas var det en markering på de olika 

skillnaderna mellan män och kvinnor som inte kan kopplas till det biologiska könet 

utan ett kön som skapas socialt. Att vi gör kön innebär inte alltid att vi aktivt väljer 

att göra kön, utan det är ett resultat av att vi medvetet och omedvetet agerar på ett vis 

som förväntas av oss som könade människor (Evertsson 2016). Genus syftar på de 

föreställningar vi människor har kring vad vi anser vara typiskt maskulint och 

feminint. Begreppet genus är vetenskapligt och det innebär att genom att använda 

begreppet förutsätts en viss kännedom kring den vetenskapliga forskningen som är 

knutet och inbyggt i ordet genus. Därför skiljer sig den genusteoretiska förståelsen av 

kön och den vardagliga förståelsen av kön. Då man har tillägnat sig vetenskaplig 

kunskap kring genus kan den kunskapen inte endast bara läggas på den vardagliga 

förståelsen om omvärlden, utan med den nya kunskapen förstår du världen på ett nytt 

sätt (Hedlin 2010). 

 

Thurén (2000) anser att begreppet genus är viktigt då det markerar något mer än kön. 

När begreppet genus används så markerar vi att inriktningen är mot föreställningar 

och idéer som knyts till det vi till vardags kallar kön. Genus betonar även att det är 

hela vårt samhälle och det mänskliga livet som studeras. Eidevald (2011) betonar 

också fördelen med att skilja på kön och genus. Han menar att begreppen kan 

användas synonymt men fördelen att skilja på begreppen är att det ger en chans att 

analysera varför det förekommer specifika förväntningar kopplade till våra kön.  

2.4.2 Könsmönster 

Det finns specifika mönster som visar vad som anses vara typiskt feminint och typiskt 

maskulint. Flickor förväntas vara snälla, söta och blir ofta hjälpfröknar i skolan medan 

pojkar förväntas vara dominanta, aktiva och kräva uppmärksamhet. Flickor och 

pojkars lek är till stor del styrda av sociala och kulturella förväntningar som finns 

knutna till barnens kön. I förskolan erbjuds flickor och pojkar samma pedagogik, 

samma rutiner, har samma tillgång till material och lek och ska följa samma regler. 

Under den fria leken har barnen chans att själva välja aktivitet och att välja 

lekkamrater. Studier visar att den fria leken är väldigt könsstereotyp då pojkar leker 

med pojkar och flickor leker med flickor (Svaleryd 2002). Det menar även Dolk 

(2013) då hon i sin avhandling skriver att den fria leken oftast anses vara fri då barnen 

får välja att göra vad de vill. Hon menar att den fria leken är en aktivitet där barnen 

mest upprätthåller traditionella könsmönster. 
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2.4.3 Jämställdhet 

Jämställdhet handlar om att män och kvinnor, pojkar och flickor, ska ha samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter, det handlar om likvärdiga villkor mellan 

könen (Svaleryd 2010). Begreppet jämställdhet förknippas ofta med begreppet 

jämlikhet som dock är ett vidare begrepp, som rör alla människors lika värde oavsett 

kön, etnicitet, religion, klass och så vidare. Jämställdhet är en del av 

jämlikhetsfrågorna. Jämställdhetsarbetet handlar ofta om genus, det vill säga de 

uppfattningar och förväntningar som läggs på pojkar och flickor utifrån deras 

könstillhörighet (Svaleryd 2010; Hedlin 2010). 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att skapa en större förståelse för hur könsmönster kan utspela 

sig i barns konstruktionslek i förskolan. 

 

1. Vilka könsmönster går att observera i barns konstruktionslek? 

a. Vilken könsstereotyp konstruktionslek går att observera? 

b. Vilken könsöverskridande konstruktionslek går att observera? 
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4 Tidigare forskning 

I följande avsnitt förklaras barns tidiga utveckling av könsmönster, sedan beskrivs 

hur pojkar och flickor leker och avslutas med hur barnen leker med 

konstruktionsmaterial. 

 

4.1 Tidig utveckling av könsmönster 
Redan i tidig ålder börjar barn utveckla en förståelse för kön. När barnet är runt två 

år så börjar barnet definiera sig som antingen flicka eller pojke. Det är även runt denna 

åldern då barn medvetet kan göra aktiva val av att välja leksaker som är könskodade. 

Vid fem års åldern har barnen lärt sig hur varje kön förväntas bete sig och anpassar 

sig efter det. I flera studier har forskare studerat barns lek och hittat en del skillnader 

mellan pojkar och flickors lek. Forskarna har kommit fram till att barn i tidig ålder 

börjar involvera sig i könsstereotypt beteende när de börjar interagera med sina 

kamrater. Forskningen visar även att barns val av lekkamrater är könsstereotypt. 

Flickor väljer oftast att leka med andra flickor och pojkar väljer oftast att leka med 

andra pojkar. Utöver valet av lekkamrater så skiljer det sig även i hur barnens lek tar 

form, pojkarnas lek är mer aktiv och flickornas är mer passiv och lugn. Dessa 

könsmönster visar på att barn tidigt blir effektiva deltagare av samhället och barnen 

lär sig snabbt att kategorisera om leksaker är könskodade till flickor eller pojkar 

(Freeman 2007; Neppl & Murray 1997; Tas 2018; Turja, Endepohls-Ulpe & 

Chatoney 2009). 

 

Freeman (2007) genomförde en studie som bland annat fokuserade på vilka 

förväntningar flickor och pojkar har på sig från sina föräldrar, syskon, lärare och 

vänner. Studien visade på att förskolebarnen anpassar sig efter könsstereotyper när de 

blir frågade om vilka förväntningar de har från föräldrar, syskon, lärare och vänner 

på hur de ska leka. Flickorna vet att de förväntas leka med dockor och aktiviteter som 

är relaterade till hemmet och pojkarna vet att de har förväntningarna att leka med 

verktyg och bilar. Studien visar att dessa barn tror att deras föräldrar är väldigt 

stöttande av deras könsstereotypa lek men tror dock att föräldrarna är mindre 

accepterande när det kommer till könsöverskridande lek. 

4.2 Pojkar och flickors lek 
Forskning visar att pojkar spenderar mer tid på att leka med konstruktionsmaterial 

som exempelvis klossar medan flickor spenderar mer tid på att leka med mjuka 

leksaker som exempelvis mjukisdjur och dockor. När flickor och pojkar får välja 

mellan leksaker och material som är kodade till det egna könet eller till det motsatta 

könet, så väljer barnen leksaker som är kodade till det egna könet. För att kunna vara 

mottaglig för könskodade leksaker och aktiviteter krävs det att barnen har en 

grundförståelse för kön och de behöver ha format och utvecklat en stabil könsidentitet 

som pojke eller flicka. När barnen väl har gjort det kan de göra aktiva val i 

användandet av leksaker för att förstärka sin könsidentitet ytterligare (Neppl & 

Murray 1997; Tas 2018; Turja, Endepohls-Ulpe & Chatoney 2009). Små barn förstår 

inte komplexiteten i att leksaker är könskodade men de lär sig snabbt att vissa leksaker 

är för pojkar och vissa är för flickor. Då lär de sig även vilka leksaker som inte anses 
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vara rätt för sitt kön och därmed inte heller tillgängligt för barnet. Tidigare fanns 

perspektivet rollteori, som gick ut på att barn lärde sig sina könsroller genom lek med 

könskodade leksaker. Idag har det istället ändrats till perspektivet att barn uttrycker 

sin könsidentitet genom sitt val av könskodade leksaker (Francis 2010).  

  

När det kommer till flickor och pojkars lek har studier visat att lek skiljer sig mellan 

de två könen. Vanligtvis leker pojkarna mer aktiva, actionfyllda och aggressiva lekar 

medan flickors lek vanligtvis är lugnare och mer kommunikativ. Pojkar leker oftast i 

större grupper där det finns plats för dominans, makt och tävlingsinriktade lekar och 

flickorna leker oftast i mindre grupper där alla medlemmar har en jämlik ställning. 

Flickors lekar är oftast dramatiska, medan pojkarnas lek oftast rör sig om 

konstruktionslekar och bygglekar. Vart leken sker skiljer sig även mellan könen, 

vanligtvis föredrar pojkarna aktiva centrum en bit bort från lärare och flickorna 

passiva centrum nära lärarna (Neppl & Murray 1997; Tas 2018; Turja, Endepohls-

Ulpe & Chatoney 2009). När barn frågades om anledningen till varför de lekte med 

samkönade lekkamrater svarade barnen med att bemärka skillnader i leken och olika 

könsskillnader. Flickorna menar att pojkarna inte följer regler i leksituationer och att 

pojkarna leker hårdhänta lekar där pojkarna i slutändan skadar flickorna. Pojkarna 

säger att de gillar att leka aktiva lekar och att de anser att flickornas lek är tråkig (Tas 

2018). 

 

I en studie intervjuade Nordberg (2005) barn i åldern 5–6 år om vad de lekte och med 

vem de lekte med på förskolan och på sin fritid. Flera pojkar berättade då att de 

tidigare har lekt med dockor, de var dock noga med att betona att de inte gör det 

längre. I sina observationer uppfattade Nordberg att både flickor och pojkar lekte med 

feminint kodade lekar. När pojkarna fick beskriva vilka lekar som de hade lekt 

nämnde pojkarna att de endast lekte med andra pojkar och med maskulint kodade 

leksaker och lekar. Pojkarna var väl medvetna om den sociala kostnad det innebar att 

länkas samman med flickor och feminint kodade lekar och leksaker. Flickorna 

däremot undvek inte att säga att de hade lekt med pojkar och lekt i maskulint kodade 

lekar och med maskulint kodade leksaker. Eftersom det maskulina är överordnat över 

det feminina framstår det som mindre problematiskt att som flicka kopplas till pojkar 

och det maskulint kodade. 

 

Nordberg (2005) lyfter en jämställdhetsdiskurs som är vanlig på förskolan, då kvinnor 

och flickor är den grupp som pekas ut som underordnad i samhället är det främst de 

individerna som blir föremål för jämställdhetsinsatserna. Flickorna är de som 

uppmuntras att prova på maskulint kodade leksaker och aktiviteter medan pojkarna 

inte får samma uppmuntran att prova feminint kodade leksaker och aktiviteter. 

Samtidigt sker diskurser som pekar ut förskolan för att vara en feminin miljö där det 

är brist på maskulint kodade aktiviteter, det leder till att pedagogerna försöker 

kompensera det med att öka andelen maskulint kodade aktiviteter snarare än att 

utmana könsstereotyper i verksamheten. Stereotyperna återskapas och aktiviteter och 

leksaker får kodade positioner där det feminina blir underordnat. Istället för att 

uppmuntra pojkarna att pröva feminint kodade positioner och andra sätt att vara pojke 

så underbyggs en stereotyp maskulinitetsförståelse.  
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Konsekvenserna av att könsstereotypa leksaker och lekar finns gör att det minskar 

möjligheterna för könen att utveckla färdigheter som anses vara könsöverskridande. 

Flickor har generellt lägre självförtroende än pojkar och det märks tydligt i aktiviteter 

som är märkta som typiskt manliga, exempelvis aktiviteter som innehåller teknik. 

Tekniken är ett område som är starkt kopplad till maskulinitet, det leder till att en del 

flickor har hämningar att delta i bland annat konstruktionslek, vilket i sin tur leder till 

att flickorna inte får samma erfarenheter inom området som pojkarna (Turja, 

Endepohls-Ulpe & Chatoney 2009). Bjurulf (2013) lyfter också att tekniken har en 

stark koppling till maskulinitet och påpekar att jämställdhetsarbetet inom det området 

därför är extra viktigt. Den maskulina kopplingen till teknik får inte underbyggas i 

förskolan om barnet ska kunna känna sig fri att välja utifrån egna intressen istället för 

att välja utifrån rådande könsnormer. 

4.2.1 Pojkar bygger som lek, flickor bygger för lek 

Elvstrand, Hellberg & Hallström (2012) genomförde en studie med syftet att se hur 

flickor och pojkar utforskar teknik i den fria leken. Resultatet blev att de upptäckte 

att det fanns en könsskillnad angående hur barn använder konstruktion i den fria leken 

och vilket syfte konstruerandet hade för barnen. De upptäckte två mönster, som lek 

och för lek. Pojkarna använder oftast konstruktion som en del av processen eller som 

en central del av aktiviteten. Huvudsyftet med konstruktionsleken blir att bygga 

någonting, när bygget är klart rivs det och pojkarna börjar bygga på någonting nytt. I 

flickornas fall byggdes det någonting som de sedan ville använda. Flickorna var mer 

intresserade av att ha tekniken som ett objekt att använda medan pojkarna såg 

tekniken som en aktivitet. Pojkar bygger och formsätter och flickor är användare av 

teknik.  

        

Hallström, Elvstrand & Hellberg (2015) har gjort en liknande studie som den ovan 

men i denna studie har de även valt att fokusera på förskollärarens roll i den fria leken. 

Resultatet mellan studierna är lika men någonting som lyfts i denna studie är barnens 

språkbruk inom konstruktionslek och hur det finns en skillnad även där mellan könen. 

Det visade sig att pojkarna hade ett språkbruk där de använde sig av rätta begrepp 

som skruvdragare och borrstift. Pojkarna visar tillhörighet och bekvämlighet av 

användningen av tekniska termer. Dock visar det sig att de äldre barnen får lite eller 

inget stöd alls i sin tekniklek och de barn som inte leker någon tekniklek får ingen 

uppmuntran att göra det. Det är oftast upp till barnen själva att upptäcka lärandet. 

Problemet med att flickor och pojkar lär sig och hanterar teknik annorlunda bekräftas 

istället för att könsgränserna löses upp. Det är möjligt att tekniken i sig i form av 

könskodade leksaker bidrar till könsskillnader, i avsaknad av tydliga pedagogiska 

strategier från pedagogernas sida. 
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5 Teorianknytningar 

Då syftet med studien är att skapa en större förståelse för hur könsmönster kan utspela 

sig i barns konstruktionslek i förskolan så har vi fokuserat våra teorier till våra 

huvudmål, genus och barns lek. I följande avsnitt presenteras det 

socialkonstruktionistiska perspektivet, det följs av en beskrivning av genusteorin och 

avslutas med lekteori som även kopplas tillbaka till genusperspektivet. 

5.1 Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionismen har sitt ursprung i fenomenologin och sociologin, den 

används nu mest inom beteendevetenskaperna och inom exempelvis pedagogik och 

sociologi. Grundtanken för socialkonstruktionismen är att de fenomen som vi ser som 

självklara och av naturen givna, i själva verket är skapade i en social interaktion. Ett 

exempel på dessa sociala konstruktioner är kön, där uppdelningen mellan män och 

kvinnor (pojkar och flickor) ses som av naturen givna. När de i själva verket är ett 

resultat av en social process i vilken kategoriseringar skapas och befästs genom roller 

och handlingsmönster (Allwood & Erikson 2017). Sociala konstruktioner kan vara 

svåra att bryta men för att i alla fall kunna möta dem så måste vi inse att de finns där 

och hur de är skapade. Allwood och Erikson (2017) skriver att 

socialkonstruktionisterna lyfter hur de sociala konstruktionerna är kopplade till vår 

föreställningsvärld. Hur vår syn på verkligheten, våra åsikter och de roller och 

beteenden som vi uppvisar är följder av dessa sociala konstruktioner. Målet är att 

försöka synliggöra och problematisera dessa samband.  

 

Då studien baseras på att få en förståelse för olika könsmönster så bidrar 

socialkonstruktionismen med en förståelse för att dessa könsmönster är konstruerade 

i en social kontext. Könsmönster är därför något som skapas och återskapas även i 

förskolan och behöver därför mötas. 

5.2 Genusteori 
Genusteorin har sin grund i den socialkonstruktionistiska teorin, då genusteorin utgår 

från de skillnader som görs på könen är utifrån sociala konstruktioner. Genom att ha 

ett genusperspektiv på forskningen kan vi se de faktorer som relaterar till kön och 

genus. Dels hur dessa påverkar individer och samhälle och vice versa, men även hur 

samhällets förhållanden bidrar till att skapa föreställningar om feminint och maskulint 

(Allwood & Erikson 2017). 

  

I vårt västländska samhälle ses kön, uppdelningen mellan kvinnor och män i olika 

kategorier, som något naturligt och otvetydigt. Där saker är som de är på grund av att 

män är män och kvinnor är kvinnor. Denna uppdelning uppfattas som naturlig och 

rotad i biologin, vilket ger djupa psykologiska, beteendemässiga och sociala 

konsekvenser. Då vårt samhälle gör väsentliga skillnader mellan kvinnor och män blir 

placeringen i en könskategori oundviklig. Att göra kön innebär att man skapar 

skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män, skillnader som inte är 

naturliga, nödvändiga eller biologiska. När dessa skillnader har konstruerats används 

de för att förstärka könets väsentlighet (West & Zimmerman 1987). 
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När barn i förskoleåldern ska skapa sig sin identitet använder de sig av dessa 

könskategoriseringar, de är grundläggande för att lära sig ett beteende som är feminint 

och maskulint kodat. Pojkar lär sig att de kan påverka den fysiska och sociala miljön 

genom utövandet av fysisk styrka eller lämpliga färdigheter. I motsats till det lär sig 

flickor att värdera sitt utseende och att de som följd måste vara försiktiga. Både pojkar 

och flickor lär sig att erkännandet och användningen av könskategoriseringar i 

interaktioner inte är valfri utan obligatorisk. Exempelvis lär sig pojkar att ett halsband 

är feminint kodat och används för att förmedla könsidentiteten ”flicka”. Eftersom 

barnet utvecklat könsidentiteten ”pojke” så skulle det innebära att utmana rådande 

maskulinitetsnormer för pojken att bära halsband. På det sättet kommer de nya 

medlemmarna i samhället att anpassa sig efter en självreglerande process där de 

övervakar sina egna och andras beteenden vad gäller deras könsrelaterade uttryck. 

Denna process innebär inte bara tillvaratagandet av könsideal (genom att värdera 

dessa ideal som lämpliga sätt att vara och uppträda) men också könsidentiteter som 

viktiga för individen som de strävar efter att upprätthålla. Således uppstår 

könsskillnader mellan kvinnor och män, de görs till normala och naturliga egenskaper 

hos personer och ger den tysta motiveringen till skillnader mellan kvinnor och män i 

den sociala ordningen. Genus är en kraftfull ideologisk enhet som producerar, 

reproducerar och legitimerar de val och gränser som är beroende av 

könskategorisering. Könsmönster uppstår och stärker anspråken på tillhörighet till en 

könskategori (West & Zimmerman 1987). 

 

Då studien bygger på att få en förståelse för könsmönster blir genusteorin relevant, 

då den belyser hur barn anpassar efter rådande könsnormer för att skapa sig sin egen 

könsidentitet. Det ger oss en insikt i hur dessa könsmönster kan vara viktiga för 

barnen i deras identitetsskapande men att det inte får bli begränsande för dem.  

5.3 Lekteorier 
Symbollek är den lek som är vanligast hos barn i 3–5 års ålder enligt Piagets lekteori. 

I symbolleken låtsas barnen att exempelvis att en byggkloss är en telefon. I det här 

stadiet leker barnen oftast med varandra och de låtsas att ting eller andra barn är något 

annat än det de är. I likhet med Piagets symbollek så har en annan teoretiker, Gordon 

Burghardt, i sin lekteori det som han kallar för låtsaslek. Låtsasleken går ut på att 

något inte stämmer med verkligheten, ett objekt eller en person förvandlas till något 

annat, exempelvis är en pinne en telefon eller ett barn är en hund (Jensen 2013). 

 

En lekteori om barns gruppsammansättningar kommer från William Corsaro. En av 

Corsaros mest centrala tankar är social reproduktion, vilket enkelt betyder att barn 

gör som sina föräldrar och andra vuxna. Det används för att påpeka hur barn inte är 

fria att göra och utvecklas hur de vill. Framförallt blir det här viktigt när vi sätter det 

i förhållande till att flickor oftast gör som kvinnor och pojkar oftast gör som män, 

vilket alltså betyder att vi blir fast i ett könsmönster som kan vara svårt att bryta. Det 

betyder även att de är kulturellt betingade då reproduceringen även speglar den kultur 

och miljö där den uppstår (Jensen 2013). 

  

Corsaros teori förklarar hur barn skapar egna kulturer på exempelvis förskolan, där 

barnen bildar grupper med de som de har mer gemensamt med, dessa uppdelningar 
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har en påverkan på vad barnen leker, hur de leker och med vem de leker. En av 

indelningarna är utifrån genus, där barn redan från tre års ålder börjar dela in sig i 

grupper och det uppstår en oskriven regel om att flickor leker med flickor och pojkar 

med pojkar. Även om könsblandade lekar fortfarande sker, blir lekarna allt mer 

uppdelade och lekarna får en tydligare karaktär. Vanligtvis börjar pojkarna föredra att 

leka mer med exempelvis maskiner och värdesätter hårdare attribut, och flickor 

föredra att leka med saker som förknippas med hemmet och värdesätter samhörighet 

(Jensen 2013). 

 

Då studien utgår från konstruktionslek för att få en förståelse för könsmönster, bidrar 

lekteorin med en grundförståelse för hur barns lek kan ske. Lekteorin kopplar även 

samman barnens gruppindelningar med utvecklingen av barns könsidentitet.  

5.4 Bärande teoribegrepp 
Teorianknytningarna förklarar några av de begrepp som är centrala för studien. 

Genusteorin utgår från socialkonstruktionismen så ifrån båda dessa teorier förklaras 

några gemensamma begrepp, dessa är: genus och könsmönster. Genusteorin lyfter 

dessutom ytterligare några begrepp: feminint kodat och maskulint kodat. Även i 

lekteorin lyfts könsmönster, denna gången med koppling till lek, ytterligare begrepp 

som lyfts är låtsaslek och symbollek. Begreppen kommer att återkomma under 

resultat- och analysavsnittet samt diskussionen.      
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6 Metod 

Vårt syfte med studien var att skapa en större förståelse för hur könsmönster kan 

utspela sig i barns konstruktionslek i förskolan. För att undersöka det var observation 

är en bra metod, då vi kunde se hur könsmönster uppstår i den vardagliga 

verksamheten med så lite störmoment som möjligt.  

6.1 Metodval 
Studien baserades på en kvalitativ metod där barnen observerades i den fria 

konstruktionsleken på förskolan, för att kartlägga de könsmönster som upprätthålls i 

leken. Utgångspunkten var att skapa större förståelse för hur könsmönster kan utspela 

sig i barms konstruktionslek i förskolan. Vi valde att använda deltagande observation 

som metod då det är en metod som gjorde det möjligt att samla information om 

könsmönster i barns naturliga miljö. Denscombe (2016) skriver att deltagande 

observation är en diskret datainsamlingsmetod när forskare vill samla in information 

om barns dagliga liv i dess naturliga miljö. Anledningen till att göra deltagande 

observationer är för att vissa fenomen i det dagliga livet kan vara invecklade och svåra 

att förstå. Sannolikheten att forskaren får ut ett bättre resultat är större när hen får vara 

i händelsernas centrum och ta plats. Att forskaren deltar i miljön och bli en del av den 

gör att deltagarna inte känner samma hämningar som de kan ha gjort vid användandet 

av andra metoder, som exempelvis vid intervjuer (a.a). Vi utformade ett 

observationsschema (se Bilaga 1) som fokuserade på biologiskt kön, vilket material 

som användes, vad barnen gör, hur barnen gör, vilka barn som leker och samtalen 

som sker.  Denscombe (2016) förklarar att användandet av ett observationsschema 

specificerar vad som ska observeras och hur det ska mätas. Genom att ha ett 

förbestämt schema så säkrades det att vi observerade samma saker på de olika 

förskolorna och att vi observerade det på samma sätt.   

6.2 Urval 
Då syftet med vår studie var att skapa en större förståelse för hur könsmönster kan 

utspela sig i barns konstruktionslek, så valde vi att observera barnen i deras fria lek 

på förskolan. Det fanns fördelar med att genomföra observationerna i en miljö där vi 

kände personalen och barnen sedan tidigare. Bland annat för att kunna smälta in i 

verksamheten och observera barnen i deras lek utan att påverka eller störa leken för 

mycket. Därför valdes två förskolor som vi hade kontakt med sedan tidigare ut för 

genomförandet av studien. Det var även utifrån ett bekvämlighetsurval, som 

Denscombe (2016) beskriver som det lättaste valet. Det baseras på det som är 

bekvämast för forskaren: att informanterna finns i närområdet och att genomförandet 

blir enklare. För oss betydde det som sagt att vi använde oss av de kontakter vi hade 

sedan tidigare, på förskolor som fanns i närområdet. 

  

Vi valde att genomföra observationerna på varsin förskola för att det var de respektive 

förskolorna som vi hade kontakter på och därmed upprätthålla bekvämlighetsurvalet 

och samtidigt få ett så brett resultat som möjligt. Anledningen till att bara två valdes 

var även det på grund av bekvämlighetsurvalet och det var rimligt för den tidsram 

som studien omfattade.   
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Först kontaktades de kontaktpersoner vi hade på förskolorna, varifrån vi fick snabbt 

ett muntligt godkännande för att genomföra studien av dem. Efter det skapade vi tre 

olika informationsbrev med all information om studien, ett till förskolechefen (se 

Bilaga 2), ett till förskolepersonalen (se Bilaga 3) och ett till barnens vårdnadshavare 

(se Bilaga 4). Efter godkännande från respektive förskolechef lämnades de andra 

informationsbreven ut till förskolepersonalen och vårdnadshavarna. Anledningen till 

att även förskolepersonalen tillfrågades var på grund av att det fanns en chans att de 

deltog i barnens fria lek och därmed var en del av observationen. Totalt tillfrågades 

sex stycken förskollärare och fyra stycken barnskötare, varav samtliga tackade ja till 

att medverka i studien. Av de 61 tillfrågade vårdnadshavarna godkände 29 stycken 

sitt barns medverkan, två stycken nekade och 30 stycken svarade ej.  

6.2.1 Förskola 1 

Förskola 1 ligger i ett bostadsområde strax utanför en medelstor stad i södra Sverige. 

Förskolan består av två avdelningar, en för 1–2 åringar och en för 3–5 åringar, totalt 

går cirka 40 barn på förskolan och sex stycken förskollärare arbetar på förskolan. För 

denna studiens syfte valde vi att bara observera barn över tre år så enbart barnen på 

syskonavdelningen (3–5 åringarna) blev tillfrågade om att delta i studien. 

  

Lokalerna på den tillfrågade avdelningen består av tre rum, varav ett av dem är ett 

bygg- och konstruktionsrum. I ett av de andra rummen, som är det största rummet 

som de använder för samlingar, finns det en legoavdelning som är uppbyggd med 

bokhyllor som väggar kring ett stort runt och lågt bord. I bygg- och 

konstruktionsrummet finns det flera olika konstruktionsmaterial som är sorterat i 

olika backar som står i lägre bokhyllor/hyllor. De har: stora mjuka klossar i olika 

former, små träklossar i olika former, stora genomskinliga rektangulära plastblock 

som ligger framme. De har även kaplastavar i en stor låda som står framme, samt en 

tågbana i trä med tillhörande tåg och bilar. Det finns en “scen” med tyg som de kan 

bygga på där barnen även kan spara sina konstruktioner. 

  

Legohörnan är omgiven av bokhyllor på två sidor för att skapa lite avskildhet. I en av 

hyllorna finns genomskinliga lådor med lego sorterat i olika färger: röd, grön, blå, 

gul, vit och svart. Det finns även lådor med plattor i olika färger och storlekar och en 

låda med legogubbar. I hyllorna finns det även utrymme för barnen att spara sina 

konstruktioner. Mellan hyllorna finns det ett stort runt bord som är lågt så att barnen 

kan sitta runt det när de bygger. 

  

Respondenter: På avdelningen går 21 barn i åldrarna 3–5 år, 12 flickor och 9 pojkar, 

som alla tillfrågades om att observeras i studien. Totalt tackade 10 respondenter ja till 

att delta, 5 flickor och 5 pojkar. Även förskollärarna på avdelningen, tre stycken, 

tillfrågades varav samtliga godkände sin medverkan.   

6.2.2 Förskola 2 

Förskola 2 ligger i ett bostadsområde strax utanför en medelstor stad i södra Sverige. 

Förskolan har en avdelning där 40 barn i åldrarna 1–5 år går och det är tre 

förskollärare och fyra barnskötare som arbetar på förskolan. Under undervisning och 
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aktiviteter delas barnen in i tre mindre grupper men utöver den tiden är barnen 

blandade på avdelningen. 

  

Förskolan har ett stort rum, en lekhall, i mitten av avdelningen där det finns en hörna 

med bord, två bokhyllor/hyllor fyllda med konstruktionsmaterial. I hyllan finns lådor 

med kaplastavar, träklossar och ett geometriskt material som heter jovo. I anslutning 

till hyllan finns också en bokhylla där två stora lådor med lego står med tillhörande 

legoplattor. I rummet i anslutning till lekhallen finns det en liknande hörna som 

lekhallen. I denna hörna finns en hylla med lådor som bland annat innehåller duplo. I 

en annan del av rummet finns en likadan hylla som är fylld med mjuka stora 

legoklossar. Förskolan har ett rum som kallas motorikrum. I motorikrummet finns det 

stora mjuka byggkuddar. 

  

Respondenter: På förskolan går det 40 barn i åldrarna 1–5 år och alla barnen blev 

tillfrågade. Studien inriktar sig på 3–5 åringar men eftersom alla barnen leker fritt 

tillsammans under den fria leken fanns det ett behov av att tillfråga alla barnen 

oberoende ålder. Vi fick in 21 svar där totalt 19 tackade ja varav 10 var flickor och 9 

var pojkar. Två respondenter tackade nej till deltagande. Även tre förskollärare och 

fyra barnskötare blev tillfrågade och samtliga godkände sin medverkan. 

6.2.2.1 Likheter och olikheter mellan förskolorna 

De utvalda förskolorna är till stor del lika varandra. En relevant skillnad för denna 

studie är att förskola 1 har en tilldelat rum för konstruktionslek med anpassat material 

samt en legohörna. Förskola 2 har inte ett utvalt rum utan har konstruktionsmaterial 

utspritt på hela avdelningen. Förutom placeringen så är materialutbudet i stort sätt 

detsamma på de båda förskolorna. Åldrarna på barnen skilde sig mellan förskolorna, 

på förskola 1 dokumenterades det enbart på avdelningen med de äldre barnen (3–5 

år), på förskola 2 är barn i åldrarna 1–5 år blandade på samma avdelning. 

Åldersindelningarna påverkade dock inte studien då enbart barn i åldrarna 3–5 år lekte 

med konstruktionsmaterialet och därmed var de enda som observerades.  

6.3 Genomförande 

6.3.1 Observation 

Efter godkännande från respektive förskolechef skickades informationsbreven, som 

förklarar studiens syfte och genomförande, ut till förskolepersonal och 

vårdnadshavare. I väntan på godkännande från de tillfrågade utformade vi ett 

observationsschema för att underlätta datainsamlingen. Innan vi påbörjade 

observationerna på respektive förskola gick vi ut på en av förskolorna tillsammans 

under en förmiddag för att göra en pilotstudie. Vi genomförde den för att testa vårt 

observationsschema och gå igenom vad och hur vi skulle observera. Denscombe 

(2016) skriver att en pilotstudie är ett hjälpmedel för att testa hur den valda metoden 

fungerar ute på fältet. Det kan läggas mycket tid och ansträngning på att utforma en 

metod och för att försäkra sig att det inte kommer några otrevliga överraskningar kan 

en pilotstudie genomföras. Då kan forskaren få syn på om det finns förbättringar att 

göra. Det underlättar att hitta dessa förbättringar innan hela arbetet med 

datainsamlingen påbörjas (a.a). Efter genomförd pilotstudie gjordes vissa ändringar 
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på observationsschemat, bland annat lade vi till en kolumn för barnens samtal och vi 

ändrade storleken på kolumnerna efter behov.  Dessa ändringar gjordes för att göra 

det tydligare och få med mer information.   

 

Observationerna genomfördes under fyra dagar och varje observationstillfälle varade 

cirka en till två timmar, totalt observerade vi i cirka 10 timmar vilket resulterade i 20 

observationer. Dessa tillfällen anpassades efter de tider där barnen hade fri lek under 

dagen. Inför varje observation frågade vi de närvarande barnen om vi fick observera 

deras lek. Vid vissa tillfällen observerade vi barnens lek och samtal utan att delta och 

vid vissa ställde vi frågor kring deras lek och konstruktioner. Det var en deltagande 

observation vare sig vi aktivt deltog eller var passiva, då vår närvaro gör oss 

deltagande.   

6.4 Databearbetning  
Vi har använt oss av en kvalitativ databearbetning för vår analys. Denscombe (2016) 

lyfter att den kvalitativa analysen ligger bra till hands när det handlar om att hantera 

komplexa sociala situationer och det sociala livets subtiliteter. Den ger även plats för 

forskarens tolkningar som underbyggs av det insamlade materialet. Dock baseras 

arbetet på ett litet insamlat material vilket gör det svårt att generalisera till andra 

liknande fall.  

 

Efter genomförda observationer satt vi på varsitt håll och var och en av oss ansvarade 

för att renskriva våra observationsscheman. Vi skrev ner och organiserade materialet 

i varsitt dokument där barnens namn togs bort och ersattes av pojke och flicka, vilket 

förkortades P och F i dokumenten, det gjordes för att hålla observationerna 

konfidentiella även för varandra. Vi delgav varandra våra dokument som vi sedan 

tillsammans sammanställde i ett gemensamt dokument. Dokumentet skrevs sedan ut 

då vi ansåg att det var lättare att kategorisera våra observationer när vi kunde klippa 

isär observationerna och placera i olika högar, högarna fick representera våra olika 

kategorier och underkategorier.  

6.5 Metoddiskussion 
Inför studiens genomförande övervägde vi noggrant olika metoder och hur de kunde 

användas till vår studie. Vi övervägde att använda oss av både intervjuer med 

förskollärarna och observationer av barnen för att få ett rikare resultat och kunna 

jämföra materialen från de två metoderna med varandra. Vi insåg dock att det 

möjligtvis skulle bli att ställa resultaten mot varandra och peka ut fel hos 

pedagogerna, då det inte var vår avsikt bestämde vi oss istället för att enbart använda 

oss av observation som metod. Den observationsmetod vi valde var deltagande 

observation då vi då kunde komma närmare barnen och ställa frågor. Denscombe 

(2016) lyfter att den forskare som använder sig av en kvalitativ metod ofta är nära 

knuten till forskningsinstrumentet och blir närmast en integrerad del av 

datainsamlingstekniken. Utifrån det kan tillförlitligheten i studien ifrågasättas, då 

frågan är om en annan forskare skulle få samma resultat om den använde samma 

instrument. Dock kan forskaren då istället visa på pålitlighet, det handlar i huvudsak 

om att visa att forskningen återspeglar procedurer och beslut som andra forskare i sin 

tur kan se och bedöma.   
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Vi delade upp oss och genomförde observationerna på två förskolor, då vi ville gå till 

förskolor där barnen kände igen oss och de på så sätt redan var bekväma med oss och 

vana vid att ha oss på förskolan. Det var en fördel då Denscombe (2016) lyfter att 

forskarens närvaro annars lätt stör den naturliga miljön (a.a). Det gav oss även en 

fördel då vi kunde få dubbelt så mycket material på samma tid. Om vi inte hade kunnat 

gå till förskolor där barnen kände igen oss hade risken varit att barnen hade känt sig 

obekväma med att vi observerade deras lek. Det hade även tagit längre tid att få in 

samma mängd material om vi hade gått tillsammans och genomfört observationerna 

på samma förskola.  

 

För att underlätta vår datainsamling utformade vi ett observationsschema. Denscombe 

(2016) skriver att om alla involverade i en studie använder sig av ett identiskt schema 

så riktas deras uppmärksamhet mot samma saker. Det bidrar i sin tur till att 

registreringen av händelserna överensstämmer mellan forskarna då schemat dikterar 

både vad som ska observeras samt hur det ska göras. Observationerna utfördes även 

i barnens naturliga miljö i den dagliga verksamheten för att få ett trovärdigt resultat.  

6.6 Etiska överväganden 
I studien har vi utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De fyra kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002).  

 

Utifrån informationskravet så informerade vi respektive förskolechef, samtlig av den 

berörda förskolepersonalen och vårdnadshavarna om studiens syfte. Vi informerade 

personal och barn att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

sin medverkan.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma om deras 

medverkan i studien. I vår studie observerade barn vilket då innebar att ett 

godkännande behövdes från deras vårdnadshavare. Barnen till de vårdnadshavare 

som tackade nej till studien eller inte svarade observerades ej i studien. Barnen 

tillfrågades även om godkännande till sin medverkan vid varje observationstillfälle.  

 

Konfidentialitetskravet förhöll vi oss till genom att deltagarna i studien gavs största 

möjliga konfidentialitet och att berörda förskolor inte går att spåra. Inga riktiga namn 

nämndes i materialet, och observationsscheman samt annat material förvarades så att 

utomstående inte kunde komma åt det.  

 

Nyttjandekravet uppfylldes då uppgifterna och materialet som samlades in i studien 

endast användes till vår forskning. Efter att examensarbetet har godkänts och 

publicerats kommer det insamlade materialet förstöras.    
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7 Resultat och analys 

Utifrån studiens syfte, att skapa en större förståelse för hur könsmönster kan utspela 

sig i barns konstruktionslek i förskolan, har vi analyserat och kategoriserat våra 

observationer. Observationerna har analyserats utifrån våra frågeställningar: 

 

1. Vilka könsmönster går att observera i barns konstruktionslek? 

a. Vilken könsstereotyp konstruktionslek går att observera? 

b. Vilken könsöverskridande konstruktionslek går att observera? 

 

I följande avsnitt presenteras de kategorier som vi har utformat utifrån resultatet av 

observationerna. Totalt utfördes 20 stycken observationer varav 14 observationer har 

vi kategoriserat som könsstereotyp lek där elva innehöll pojkars lek och tre innehöll 

flickor lek. De resterande sex observationer har vi kategoriserat som 

könsöverskridande.  

 

I observationerna används förkortningar 

P = pojke, är det flera pojkar så används en siffra efter för att skilja dem åt. 

F = flicka, är det flera flickor så används en siffra efter för att skilja dem åt. 

- = det som vi forskare säger. 

Ped = det som pedagogen säger. 

7.1 Könsstereotyp lek 

7.1.1 Pojkars konstruktionslek 

Utifrån de observationer som berörde den könsstereotypa leken så kunde vi se att 

pojkarnas byggande och konstruerande är leken, då att konstruera någonting är själva 

huvudsyftet. När pojkarna har byggt klart så är även leken klar och materialet plockas 

undan. Det material som de observerade pojkarna använde i den könsstereotypa leken 

var lego och klossar.  

 

Observationerna där pojkarna leker själva eller två och två visar att leken inte alltid 

är så högljudd och actionfylld, utan pojkarna satt lugna och koncentrerar sig på sina 

konstruktioner. Dock visade observationerna att trots att leken är lugn så var den fylld 

av maskulint kodade egenskaper. När pojkarna frågades om vad de byggde så var 

konstruktionerna häftiga, läskiga och andra egenskaper som är maskulint kodade.  

 

P (5år): Titta det ser nästan ut som en drake.  

-Vad är det du bygger? 

P: Ett läskigt hus. Med torn.  

 

Som i denna observationen där pojken byggde något så vanligt som ett hus så kodade 

han det med maskulina egenskaper för att det skulle passa honom som pojke. Utöver 

att pojkarna byggde häftiga och läskiga konstruktioner så kunde vi även se att 

superhjältar var ett återkommande tema som pojkarna tog in i sin lek.  

 

-Vad bygger du? 
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P (3år): Ett superhus. 

-Vad är ett superhus? 

P: Ett supermanhus. 

 

Ytterligare en observation visade på att pojkar tog in inslag med superhjältar från 

populärkulturen.  

 

P (5år) har byggt en “handske” som han vill sätta under tröjärmen. 

P: Kan du hjälpa mig sätta fast mina Wolverine klor?  

 

Trots att byggandet i sig var lugnt så verkade pojkarna behöva försvara sin lugna lek 

med att den ändå uppfyllde maskulina normer. Majoriteten av pojkarna beskrev sina 

konstruktioner med egenskaper som anses vara maskulint kodade och leken influeras 

av den populärkultur som riktar sig mot pojkar. Utifrån verkade den enskilda pojkens 

konstruktionslek inte könsstereotyp men när pojken fick frågor kring sin konstruktion 

blev den underliggande maskulina normen tydlig. Däremot pojkar i grupper på tre 

eller fler visade tydligare på könsstereotypa mönster som är den maskulina normen 

vilket lyfts i kommande avsnitt.  

7.1.1.1 Hierarkisk gruppdynamik i pojkars konstruktionslek 

Majoriteten av pojkarna lekte i grupp tillsammans med andra pojkar grupper om tre 

eller fler, dessa grupper var hierarkiska och det pågick en konstant kamp om 

dominans. Pojkarna höll ofta en hård ton mot varandra och knuffades, det var dock 

något som verkade falla självklart för dem och en del av deras jargong med varandra.  

 

Pojkarnas lek blev ofta tramsig och det var vanligtvis en pojke som kunde observeras 

vara den styrande som startade ett inslag i leken som de andra anslöt till.  

 

P1 (5år) sätter sig i en av lådorna och skrattar, reser sig och då sätter sig P2 (4år) i 

den. De skrattar och sjunger: Prutti prutti, prutti prutti. De turas om att sätta sig i 

lådan och låtsas prutta och bajsa i lådan. 

 

Det var lätt att se en hierarki i pojkars lek, där det pågick en konstant kamp om att 

dominera över de andra. Den pojke som var dominerande blev ibland utmanad men 

utmanade då tillbaka och kom med ultimatum.  

 

P1 (5år): Kan det här vara mitt svarta rum? 

P3 (4år): Nä det här är boxringen. 

P1: Kan du bygga ett svart rum till mig? 

P2 (4år): Nej. 

P1: Varför inte? Din lilla bajsunge. Då kommer jag aldrig bygga till dig. (P1 slår 

samtidigt P2 i huvudet med en legogubbe). 

P2: Jo men jag kan bygga till dig då. 

P1: Snällt! Med svart golv, eller blått golv, eller svart. 

 

I den här observationen var P1 styrande, hans önskemål uppfylldes inte av varken P3 

eller P2 men han utmanade då tillbaka mot P2 genom att “hota” med att han aldrig 
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kommer bygga åt honom. Han förtydligade sin dominans med att slå P2 i huvudet 

med legogubben samtidigt som han sa det. När P2 gick med på att gör det kunde leken 

fortgå och han behandlades snällare, men P1 visade samtidigt sin dominans igen 

genom att ställa fler krav.   

 

När pojkarna lekte i grupp kunde vi observera att de ofta blev “aggressiva” mot 

varandra, förutom de hårda orden kunde de även knuffas och kasta saker på varandra. 

 

P1 (5år) plockar upp P3s gubbe och kastar den bort på P2 

P2 (4år): Aj! 

P2 kastar tillbaka gubben på P3. 

P3 (4år): Ahh! Flygande gubbe! (skrattar) 

Alla skrattar. 

 

Deras lek kunde uppfattas som hård för utomstående men det var tydligt i situationen 

att det var en del av deras jargong. De fortsatte bara att skämta med varandra och 

skratta och leken kunde fortgå. Att det är en del av leken kunde vi se genom den här 

kommentaren som en av pojkarna sa när en fjärde pojke (5år) kommer till legohörnan 

lite senare 

 

P (5år): Näää han kom nu. När han kommer blir det bara bråk, han bråkar bara. 

 

Det visade tydligt på att vissa typer att retas och knuffas var en del av leken, men om 

det kom ett annat barn som inte var en del av gruppen så accepterades inte samma 

beteende från den. Det kunde även vara att pojkarnas gruppdynamik var baserad på 

det som de lekte där just då, att ta in en person till skulle kräva att de går igenom 

processen med att hitta sina platser i gruppen igen. Det gjorde att de starkt motsatte 

sig att det skulle komma in nya deltagare i leken.  

 

En flicka (3år) kommer och sätter sig vid bordet.  

P (5år): Neeeej! 

-Fast hon får också vara med. 

P: Ja men hon får inte röra någon av våra grejer. 

 

Pojkarnas lek var fylld av de regler som de hade upprättat för att kunna behålla sin 

gruppdynamik. Exempelvis vilka lekar som var acceptabla att leka för att kunna vara 

en del av gruppen.  

 

P (5år): Man kan vara med i min legoklubb, (namn) är det. 

-Vad betyder det? Vad är en legoklubb? 

P: Men det är en klubb. 

-Vad är det för klubb då? Vad betyder den? Får man bara leka med lego då? 

P: Man får bara leka med lego, i byggrummet och med sanden. Inget annat. Då får 

man vara med i min legoklubb. 

  

Överlag lekte pojkar i större grupper och det blev synligt i observationerna hur leken 

drevs av hierarki och behovet av att styra leken. När pojkarna hade hittat sina 
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positioner i leken var det svårt att ta in nya tillskott till gruppen då leken hade ändrats 

och jakten på positioner hade påbörjats på nytt.  

7.1.2 Flickors konstruktionslek 

Utifrån våra observationer så byggde flickorna med ett mål och när de byggt klart så 

lekte det med sina konstruktioner. När konstruktionerna var klara hämtade flickorna 

annat material att tillföra sin konstruktion och påbörjade sedan en slags låtsaslek med 

materialen.  

 

F (5år) sitter och bygger med lego. 

-Vad bygger du? 

F: en ram och ett hus.  

När konstruktionen är klar så går flickan och hämtar dockor som hon sedan 

använder till sitt legobygge och börjar leka med dockorna och legot. 

 

Flickan visade på klassiska könsmönster då hennes konstruktionslek var det som 

anses vara feminint kodat och det som förväntades av flickan. Flera observationer var 

liknande denna som visade på hur flickors konstruktionslek utspelade sig.  

 

Två flickor (5år) sitter vid sidan av en grupp pojkar som leker i 

konstruktionsrummet. Flickorna har byggt upp en tågbana i ett av hörnen av 

rummet. De leker lågmält tillsammans, pratar tyst med varandra och kör runt tågen 

på den uppbyggda banan. 

 

Flickorna hade byggt upp sin bana och lekte i ett av hörnen på rummet där de fick 

vara ifred och kunde leka ostört från pojkarnas mer aktiva lek i rummets centrum. 

Flickornas lek var lugn och tog inte över fokus i rummet. Den var mer kommunikativ 

och byggde på ett samspel flickorna emellan. Även när flickors lek var mer högljudd 

så baserades den på att de kommunicerade och tillsammans satte upp regler för hur 

leken skulle gå till.  

 

Tre flickor (5, 5 & 3år) har tillsammans byggt en julgran av en mängd olika 

konstruktionsmaterial (plastbackar, olika sorters klossar, kaplastavar m.m.). När 

de har byggt klart börjar de dansa runt den och sjunga julsånger. De ser en annan 

julgran som två andra barn har byggt upp som är dekorerad med tygblommor, de 

vill också ha det på sin men tygblommorna är slut. Flickorna bestämmer sig då för 

att måla sina egna blommor på papper som de klipper ut och dekorerar granen med. 

De fortsätter sedan leken med att dansa runt och sjunga.  

 

Även denna observation visade på flickornas kreativitet att ta in nya inslag i en 

befintlig lek. I denna situationen blev det tydligt hur flickorna använde sig av annat 

material för att berika den redan existerande konstruktionsleken. De kommunicerade 

med varandra och utgick från sina tidigare erfarenheter av en hur en julgran bör se ut, 

det vill säga en så kallad symbollek. Överlag var flickornas lek stereotyp då de lekte 

lugna lekar där det inte fanns någon maktkamp mellan flickorna. Konstruktionsleken 

var någonting mer än bara att bygga ihop en konstruktion utan flickorna byggde 

någonting som de kunde använda vidare i leken. Alla tre observationer visade på mer 
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än bara en konstruktionslek, då samspelet och leken efteråt hade minst lika stor plats 

som konstruktionsleken i sig.  

7.2 Könsöverskridande lek 
De observationerna där vi kunde se könsöverskridande mönster skiljde sig en del från 

varandra och var överskridande på olika sätt. Därför valde vi att göra underkategorier 

där vi fokuserade och lyfte olika saker som visade sig vara relevanta för 

observationerna.  

7.2.1 Könsöverskridande lek med könsstereotypa inslag 

I några av observationerna kunde vi se en könsöverskridande lek med könsstereotypa 

inslag, i de två observationer lekte båda pojkar enskilt. Det som gjorde dem 

könsöverskridande var att de byggde klart en konstruktion som de sedan lekte med. 

Det var någonting som har beskrivits som feminint kodat och som vi tidigare sett i 

observationerna av flickors lek.  

 

En pojke (5år) sitter själv och bygger en bil av lego, han sätter sedan fem 

legogubbar i den. Han lägger ut plattor med vägmönster på golvet och kör längs 

med vägarna.  

P: Vroom (billjud). 

P: (Kraschljud). 

Bilen kraschar och pojken snurrar runt den i luften så att alla gubbarna trillar ut. 

Han leker med dem ett tag och stoppar sedan in dem i bilen igen. Han fortsätter 

sedan köra runt den och efter ett tag kraschar han den igen. 

 

Pojkens lek var överlag könsöverskridande då han använde sin konstruktion vidare i 

sin låtsaslek men vi kunde även se inslag av könsstereotypa mönster. Det var en 

actionfylld lek med våldsamma inslag då bilen kraschade. Vi kunde se en liknande 

händelse i en annan observation där det också är en pojke som lekte själv, men i det 

fallet blandades observatören in.  

 

En pojke (3år) sitter själv och bygger med duplo.  

-Vad bygger du? 

P: En båt. En motorbåt! 

Pojken fortsätter bygga.  

P: Nu är båten klar! 

-Vad ska du göra med båten nu? 

Pojken svarar inte utan fortsätter leken. 

P: Här sitter du (pekar) och här sitter jag (pekar). Och här är din väska (pekar) och 

här är min väska (pekar). (Pojken pekar på olika duploklossar i båten som ska 

föreställa de olika sakerna). 

P: Nu åker vi mot ön! 

Pojken kör runt båten på golvet. 

P: Aaaah! Hajar! Vi måste åka härifrån.  

-Ojdå. 

P: Så nu klarade vi oss.  

P: Nu måste vi vinna tävlingen mot hajarna!... Vi vann!!... Så nu är vi framme. 
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P: Nu är båten ledig ifall du vill ha den, jag ska bygga en till båt.  

 

Pojkens lek var actionfylld och det gick snabbt. Leken hade moment i sig som kunde 

ses som farliga då vi blev jagade av hajar och vi var tvungna fly för att inte bli 

attackerade av hajarna, det vill säga en lek som associeras med maskulin kodning.  

7.2.2 Pedagogens roll 

Under våra observationer var pedagogerna oftast inte varit närvarande i barnens lek. 

Det kunde bero på att vi var där och observerade och därför var “närvarande” i 

barnens lek eller för att de inte vill störa barnens lek. Men vid en av observationerna 

var en pedagog med i barnens lek och det påverkar hur leken utspelar sig.  

 

Två pojkar (3 & 5år) leker tillsammans, de bygger ett sjukhus med stora mjuka 

byggkuddar.  

När de har byggt färdigt uppstår ett rollspel. Pedagogen spelar doktor och barnen 

spelar att de är sjuka, de ligger i varsin sjukhussäng. 

Ped: Hur står det till? 

P1 (5år): Inte bra.  

Ped: Vad har hänt? 

P1: Jag har fått ont i hjärnan när jag åkte bil. 

Ped: Ah fick du ett slag? 

P1: Ah jag måste byta hjärna.  

Ped: Ah det kan jag inte göra själv. Jag behöver hjälp.  

Pedagogen frågar P2 (3år) ifall han kan hjälpa till. De ställer flera frågor om P1s 

tillstånd och pedagogen uppmuntrar P2 att undersöka P1. P2 tar fram ett stetoskop 

och lyssnar på P1s hjärta.  

 

Genom att pedagogen var en del av barnens lek så fick den ett annat fokus och 

fortlöpte på ett sätt den kanske inte gjort annars. Pedagogen utgick ifrån pojkarnas idé 

om att bygga ett sjukhus och leken utvecklades till en form av omsorgslek, som 

vanligtvis inte är en stereotypt maskulin lek. De använde sig av det sjukhus som 

pojkarna hade konstruerat och lekte i det, vilket som kan tolkas som överskridande 

då pojkarnas byggande vanligtvis är leken. Vi kunde här se att pedagogernas 

deltagande i barnens lek påverkar den och barnen fick möjligheter att leka på ett sätt 

de kanske inte annars hade gjort.  

7.2.3 Blandad lekgrupp 

I några av observationerna lekte pojkar och flickor tillsammans, dessa var svårare att 

kategorisera då ett turtagande ofta uppstod. I och med att barn lekte stereotypt olika 

var det lite svårare att se könsmönster när lekgrupperna bestod av både flickor och 

pojkar. Leken blev annorlunda när grupperna var blandade och samma stereotyper 

gällde inte på samma sätt då. Att flickor och pojkar lekte tillsammans var även det 

könsöverskridande då flickor oftast leker med flickor och pojkar med pojkar. 

 

Två pojkar (4 & 5år) och en flicka (5år) leker tillsammans i konstruktionsrummet. 

De har byggt upp en bana av klossar på golvet. De leker att golvet är lava och 

hoppar från bit till bit.  
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Efter ett tag börjar flickan istället att bygga.  

-Vad bygger du? 

F: En dator. 

F: (till pojkarna) Om man ramlar så får man min dator.  

Hon bygger klart den.  

F: Så! Vem vill spela Fortnite? 

P1 (4år): Jaaaag! Jag spelar faktiskt det på riktigt.  

Pojkarna ställer sig och låtsas spela tillsammans på datorn. 

Flickan börjar nu bygga en stol av ett par stora mjuka klossar som de kan sitta på 

framför datorn.  

F: Så! Vem vill sitta? 

P1 sätter sig och låtsas spela, P2 står bredvid. Efter ett tag byts de av.  

P2 (5år): Men ska vi göra två stolar? 

F: Ja! 

De bygger en stol till och pojkarna återgår till att låtsas spela. Flickan lämnar 

rummet.  

Pojkarna fortsätter spela lite till men leken övergår snabbt till att pojkarna ska 

bygga så höga stolar som möjligt som rasar och de trillar av. Det här upprepar de 

gång på gång.  

 

Barnen i den här observationen samspelade med varandra och alla tog lika mycket 

plats. Leken gick fram och tillbaka mellan att följa feminina och maskulina mönster. 

När flickan styrde leken följde den feminina mönster och vice versa. Flickans 

konstruerande hade ett mål och hon byggde åt pojkarna, hon verkade göra det för 

deras skull och för att göra dem glada. Det följde stereotypt feminina mönster där 

flickor vill vara till hjälp och duktiga. Pojkarna i sin tur gick delvis mot de maskulina 

mönstren då de anpassade sig efter och följde flickans utveckling av leken. De följde 

de maskulina lekmönstren genom att de byggde och lekte samtidigt, exempelvis när 

byggandet och rasandet av stolarna var en del av leken. Leken var även actionfylld 

och den innehöll riskmoment, exempelvis att ramla ner i lavan eller att dö i spelet på 

“datorn”.  

7.3 Sammanfattning av analysen 
Observationerna av pojkarnas konstruktionslek var fler i jämförelse med 

observationerna av flickornas konstruktionslek, det visade på att det är vanligare att 

pojkarna leker med konstruktionsmaterial än flickorna. Pojkarna tog även större plats 

än flickorna och hamnade därmed mer i centrum. Fokus för observationerna blev 

olika i pojkarnas och flickornas lek då vi fokuserade på deras samspel. Pojkarna 

samspelade och lekte medan de byggde och flickorna byggde istället snabbt ihop och 

deras samspel blev efteråt när de lekte med det de har konstruerat.   
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8 Diskussion 

I följande avsnitt kommer studiens resultat diskuteras gentemot den tidigare 

forskningen. Först diskuteras vilka olika sorters konstruktionslek vi sett som leder in 

på de pedagogiska implikationer studien kan ge pedagoger och sedan avslutas kapitlet 

med ett avsnitt om vidare forskning. 

8.1 Olika könsmönster i barnens konstruktionslek 

I resultatet av studien kan vi se att pojkars konstruktionslek är den dominerande på 

förskolan. De leker med konstruktionsmaterial i större utsträckning än flickor, de tar 

även för sig mer när de gör det, pojkarnas lek är mer högljudd och aktiv. Det kan vi 

även se i den tidigare forskningen där flera forskare lyfter att teknik och konstruktion 

är områden som är starkt kopplad till maskulinitet (Turja, Endepohls-Ulpe & 

Chatoney 2009; Bjurulf 2013). När vi granskade pojkars konstruktionslek kunde vi 

både se könsstereotyp och könsöverskridande lek, dock var den könsstereotypa leken 

dominerande.  

 

Flickorna är underrepresenterade i konstruktionsleken och det blir synligt i resultatet 

då observationerna av flickors lek är färre än observationerna av pojkarnas lek. 

Flickorna var inte lika aktiva i konstruktionsleken jämfört med pojkarna och det kan 

bero på flera saker. En orsak kan vara att flickorna styrs av könsmönster och känner 

begränsningar i att konstruktionslek är maskulint kodat. Forskning visar att flickor 

börjar lämna området teknik och konstruktion när de börjar anpassa sig efter de socialt 

konstruerade könsmönstren. Då teknik och konstruktion är starkt kopplat till 

maskulinitet leder det till att flickor kan känna hämningar i att delta i konstruktionslek 

(Turja, Endepohls-Ulpe & Chatoney 2009). Överlag så är flickornas konstruktionslek 

stereotyp då flickorna bygger med ett mål, när de har byggt klart så leker de med sin 

konstruktion. Det här stämmer överens med tidigare forskning som lyfter skillnaden 

på pojkar och flickors konstruktionslek, flickorna bygger något som de sedan vill 

använda i sin fortsatta lek, flickorna använder tekniken som ett objekt (Elvstrand, 

Hellberg & Hallström 2012). 

 

Resultatet visar att flickorna oftast lekte i par eller i mindre grupper om tre, de lekte 

oftast lugnare lekar där de kommunicerade med varandra. Flickorna planerar 

tillsammans vad de ska bygga och har ett gemensamt mål för hur deras konstruktion 

ska passa in i deras kommande lek. Vår teorianknytning stämmer överens med det då 

Corsaros teori (Jensen 2013) förklarar hur barn skapar egna kulturer på exempelvis 

förskolan, där barnen bildar grupper med de som de har mer gemensamt med, dessa 

uppdelningar har en påverkan på vad barnen leker, hur de leker och med vem de leker. 

 

När pojkarna lekte själva eller i par kunde vi i resultatet se både könsstereotyp och 

könsöverskridande lek, där den könsöverskridande lek främst kom i uttryck i hur 

pojkarna lekte med konstruktionsmaterialet och hur leken skedde. I de flesta fallen 

lekte pojkarna i en stereotyp pojklek där leken inte hade något specifikt syfte med 

konstruktionerna, där byggandet var leken. Den tidigare forskningen lyfter att 

huvudsyftet med pojkars konstruktionslek vanligtvis är själva processen att bygga 

ihop någonting och när konstruktionen är färdig så är även leken det, själva byggandet 
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är leken (Elvstrand, Hellberg & Hallström (2012). I vissa av observationerna byggde 

pojkarna dock med ett specifikt mål där de sedan lekte med det de hade konstruerat. 

Det går emot vad forskningen visar och vi klassar det därmed som könsöverskridande 

lek. I de observationer där könsöverskridande lek sker kan vi dock se att lekarna är 

fyllda av maskulint kodade egenskaper, lekarna är exempelvis actionfyllda, snabba 

och våldsamma. Det stämmer överens med Tas (2018) studie som visar på att pojkar 

gillar aktiva lekar. 

  

När pojkarna lekte i grupp kom det fram i resultatet att leken sker på ett annat sätt 

jämfört med de gånger pojkarna lekte själva eller i par. I grupp drivs pojkars lek av 

hierarkier och det förs maktkamper för vilka positioner pojkarna får i leken. Resultatet 

visar att det sker ett motstånd när ett nytt barn försöker ansluta sig till den redan 

pågående leken, det motståndet kan bero på att gruppdynamiken då skulle påverkas. 

Den tidigare forskningen lyfter att barns gruppbildande påverkar vad barnen leker, 

med vilka de leker och hur leken går till där pojkarna oftast värdesätter hårda attribut 

(Jensen 2013). Forskning lyfter även att pojkarna vanligtvis hellre leker i större 

grupper där det finns plats för dominans, makt och tävlingsinriktade lekar (Neppl & 

Murray 1997; Tas 2018; Turja, Endepohls-Ulpe & Chatoney 2009). 

 

Resultatet visar även att flickors gruppdynamik skiljer sig från pojkarnas, även i det 

fall där de lekte i grupp om tre så genomsyras leken av kommunikation och samarbete. 

I flickornas gruppdynamik kunde inte vi se samma hierarki och maktkamp som i 

pojkarnas gruppdynamik. Den tidigare forskningen stödjer det då den lyfter att flickor 

helst leker i mindre grupper där alla medlemmar har en jämlik ställning, de värdesätter 

även samhörighet dem emellan (Jensen 2013; Neppl & Murray 1997; Tas 2018; Turja, 

Endepohls-Ulpe & Chatoney 2009).  

 

Efter vårt resultat och analys vill vi sammanfattningsvis förtydliga att ingen av 

lekarna, pojkar eller flickors, är att föredra. Avsikten är snarare att belysa de 

könsmönster som finns och på vilket sätt lekarna skiljer sig mellan könen. Ingen lek 

eller gruppsammansättning är att föredra över den andra. Utan målet är att erbjuda 

alla barn samma möjligheter och till att pröva och utveckla förmågor och intressen 

utan begränsningar utifrån könsmönster.  

8.2 Pedagogiska implikationer 

Syftet med vår studie var att skapa en större förståelse för hur könsmönster kan 

utspela sig i barns konstruktionslek i förskolan. Vi valde det här syftet då vi hade som 

mål att på ett konkret sätt belysa de stereotypa könsmönster som finns i förskolan, för 

att kunna se det även i andra situationer och hitta sätt att förändra dem på. I resultatet 

av studien kan vi se att barnens konstruktionslek i majoriteten av fallen följer 

traditionella könsmönster. Resultatet av studien kan inte generaliseras då studien bara 

genomfördes på två förskolor, men är ändå relevant för arbetet i förskolan då det kan 

påvisa de könsmönster som finns och görs i förskolan vardagligen.   

 

Det resultat som kan ha störst påverkan på vår yrkesroll är hur pedagogen kan påverka 

hur barnen leker och ifall de traditionella könsmönstren utmanas. Som det lyfts i 

resultatdelen så var pedagogerna oftast inte närvarande i barnens konstruktionslek när 
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vi observerade, det kan bland annat bero på att vi var där. I den observation där en 

pedagog var närvarande kunde vi se ett annat könsmönster än det som observerats i 

andra situationer. Då pedagogen var en del av pojkarnas lek kunde vi se en skillnad 

på hur pojkarnas konstruktionslek utspelade sig. Som tidigare har lyfts så är pojkars 

konstruktionslek vanligtvis att byggandet är leken, i observationen med pedagogen 

ändrades pojkarnas lek. Med hjälp av pedagogen så blev pojkarnas lek mer lik den 

som är kodad till flickornas konstruktionslek, att konstruktionen användes vidare i en 

lek.  

 

Den fria leken på förskolan går ut på att barnen är fria att själva välja vad och vilka 

de vill leka med. Det lyfter även den tidigare forskningen som även visar på att den 

fria leken ofta är väldigt könsstereotyp då pojkar väljer att leka med pojkar och flickor 

väljer att leka med flickor. Då barnen väljer att främst leka med samkönade kamrater 

är den fria leken en av de aktiviteter där barnen mest upprätthåller traditionella 

könsmönster på förskolan (Dolk 2013; Svaleryd 2002). Det kan vi även se utifrån 

resultaten av studien då en tydlig majoritet av det som kunde observeras var att både 

pojkar och flickor följer traditionella könsmönster. Då barnen oftast leker själva utan 

en medverkande pedagog i den fria leken är det svårt för pedagogen att dels få syn på 

de könsmönster som utspelar sig samt att påverka dem.  

 

Ett dilemma som finns med jämställdhetsarbetet i förskolan är att förskolan ska arbeta 

med traditionella könsmönster samtidigt som läroplanen säger att förskolan ska utgå 

från barnens intresse, och att det ska uppmuntras och respekteras. Forskning visar att 

det är ett problem att balansera värderingar om jämställdhet och att följa läroplanens 

mål kring att barns intressen ska uppmuntras och respekteras (Emilsson, Folkesson & 

Moqvist 2016). Det problematiska kan vara att det är svårt att läsa av barnen ifall 

deras intresse är deras genuina intresse eller det barnen förväntas intressera sig för. 

Barnen behöver få utlopp för sina intressen och det är pedagogernas ansvar att erbjuda 

flera alternativ så att inte barnen begränsas utifrån sin könstillhörighet. Målet är inte 

att ta bort några alternativ för barnen utan att lyfta fram fler alternativ och möjligheter.  

8.3 Vidare forskning 

I studien har konstruktionsleken varit utgångspunkten då vi var medvetna om att det 

var ett område som styrdes av könsmönster och därför såg vi det som en början för 

att undersöka könsmönster. För ytterligare forskningsområden tycker vi att det vore 

intressant att göra en liknande studie med annan utgångspunkt, exempelvis i en 

feminint kodad miljö.  

 

Maskulinitet är normen och det påverkade oss omedvetet i valet av utgångspunkt. I 

dagens samhälle ligger mycket fokus på att skapa möjligheter för flickor att utforska 

de maskulint kodade aktiviteterna och det skapas inte lika många möjligheter för 

pojkar att utforska de feminint kodade aktiviteterna. Det är ett resultat av den 

maskulina normen där det är mer accepterat att en flicka använder sig av maskulint 

kodade saker än att en pojke använder sig av feminint kodade saker. För att vi ska 

kunna få ett jämställt samhälle behöver vi göra det möjligt för båda könen att bryta 

normer, jämställdhetsarbetet handlar trots allt om att skapa möjligheter och alternativ 

för både flickor och pojkar.   
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Bilaga 1 
Observationsschema 
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Bilaga 2 
Informationsbrev till förskolecheferna 

 

Hej! 

      

Vi är två̊ förskollärarstudenter som läser vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi är nu 

inne på̊ vår sista termin och håller på med vårt examensarbete. Vår studie inriktar sig 

på könsmönster i byggrum på förskolan. 

      

Arbetet som vi ska genomföra syftar till att ge oss en större förståelse för olika 

könsmönster i förskolans byggrum. Förskolans läroplan lyfter att verksamheten ska 

motverka traditionella könsroller och könsmönster. Barn i förskolan ska ha samma 

möjligheter till att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 

utifrån stereotypa könsroller. Vi vill därför undersöka vilka könsmönster vi kan se i 

byggrum. 

 

Vi har tagit del av litteratur och forskning i ämnet men för att skapa ytterligare 

förståelse önskar vi också̊ att få ta del av verksamheten. Eftersom vi är intresserade 

av att få en förståelse för hur könsmönster kan uppstå vill vi genomföra observationer 

av barnen i dess fria lek i byggrummen.  

 

Under studien kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Det innebär att vi kommer att informera förskollärare, barn och 

vårdnadshavare om studiens syfte och att tillfråga dem om deltagande.  Det är 

frivilligt att delta och de deltagande kan när som helst avbryta sin medverkan i 

undersökningen. Deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt och det kommer 

att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Resultatet kommer 

enbart att användas för forskningsändamålet i vårt examensarbete.    

Vi ber härmed dig som verksamhetsansvarig om ett godkännande av genomförande 

av studien. Vid eventuella frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss eller vår 

handledare för mer information. 

      

Med vänlig hälsning, 

Johanna Klarén och Sofie Nedfors 

 

Studerande:    Handledare: 

Johanna Klarén   Doktorand 

Sofie Nedfors    Eva Klope 

jk223aa@student.lnu.se   0480-446351 

sn222qk@student.lnu.se   eva.klope@lnu.se  
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Bilaga 3 
Informationsbrev till förskolepersonalen 

 

Till dig som är förskollärare/barnskötare i förskolan 

Information och förfrågan om deltagande i studien kring könsmönster i byggrum.  

 

Arbetet som vi ska genomföra syftar till att ge oss en större förståelse för olika 

könsmönster i förskolans byggrum. Förskolans läroplan lyfter att verksamheten ska 

motverka traditionella könsroller och könsmönster. Barn i förskolan ska ha samma 

möjligheter till att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 

utifrån stereotypa könsroller. Vi vill därför undersöka vilka könsmönster som 

framträder i förskolans byggrum. 

 

Vi har tagit del av litteratur och forskning i ämnet men för att skapa ytterligare 

förståelse önskar vi också̊ att få ta del av verksamheten. Vi vill därför genomföra 

observationer av barnen under deras fria lek i byggrummen. I studien fokuserar vi 

barnens lek, men det kan hända att vi även kommer att dokumentera era interaktioner 

med barnen. Det är helt frivilligt att medverka i observationerna och du kan när som 

helst avbryta din medverkan. 

 

Under studien kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Det innebär att materialet från observationerna kommer att hanteras och 

behandlas konfidentiellt och det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer 

att kunna ta del av det. Materialet kommer endast användas till denna studie. Inga 

enskilda personer eller förskolor kommer att kunna identifieras i examensarbetet. Den 

slutliga studien kommer publiceras DIVA-portalen, vilket är ett digitalt vetenskapligt 

arkiv där examensarbeten publiceras. 

 

Vi heter Johanna Klarén & Sofie Nedfors och läser till förskollärare på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. I utbildningen ingår att göra ett examensarbete, vilket är 

anledning till att denna studie kommer att göras. Har du några frågor så hör gärna av 

dig. 

 

Studerande:   Handledare: 

Johanna Klarén  Doktorand 

Sofie Nedfors   Eva Klope 

jk223aa@student.lnu.se  0480–446351 

sn222qk@student.lnu.se   eva.klope@lnu.se  

 

 

 Som förskolepedagog så godkänner jag mitt deltagande i studien 

 

 Som förskolepedagog så godkänner jag inte mitt deltagande i studien 

  

……………………………………………………………………………………. 

Datum   Förskolepedagogens namn och underskrift  
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Bilaga 4 
Informationsbrev till vårdnadshavarna 

 

Till dig som har barn i förskolan. 

Information och förfrågan om deltagande i studien kring könsmönster i byggrum.  

 

Hej vårdnadshavare! 

 

Vi är två studenter som läser till förskollärare vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi 

läser nu vår sista kurs på programmet vilket innebär att vi skriver ett examensarbete. 

I arbetet undersöker vi könsmönster i förskolans byggrum. Enligt förskolans läroplan 

ska verksamheten motverka traditionella könsroller och könsmönster. Det innebär att 

barn i förskolan ska ha samma möjligheter till att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Vi vill därför undersöka 

vilka könsmönster som framträder i förskolans byggrum.  

 

För att kunna kartlägga olika könsmönster har vi valt att göra observationer av barnen 

i den fria leken i byggrummen vid cirka fyra tillfällen och varje observationstillfälle 

är cirka 20 minuter.  

  

Det är helt frivilligt för barnen att medverka i studien och både ni och barnen kan när 

som helst avbryta er medverkan. Observationerna kommer ske någon gång under 

barnens dag på förskolan. 

  

Under studien kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Det innebär att materialet från observationerna kommer att hanteras och 

behandlas konfidentiellt och det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer 

att kunna ta del av det. Materialet kommer endast användas till denna studie. Inga 

enskilda personer eller förskolor kommer att kunna identifieras i examensarbetet. Den 

slutliga studien kommer publiceras DIVA-portalen, vilket är ett digitalt vetenskapligt 

arkiv där examensarbeten publiceras. 

  

För att ert barn ska delta i vår studie behöver vi er vårdnadshavares godkännande. 

Därefter kommer vi fråga ert barn om godkännande. Vi ber därför dig som 

vårdnadshavare till ett eller flera barn skriftligt meddela oss studenter om 

godkännande senast tisdagen den 4 december. Lämna lappen till någon förskollärare 

eller oss studenter.  

  

Har du några frågor så får ni gärna kontakta oss studenter! 

  

Studerande:    Handledare: 

Johanna Klarén                                                        Doktorand 

Sofie Nedfors                                                                 Eva Klope 

jk223aa@student.lnu.se                                                     0480–446351 

sn222qk@student.lnu.se                                             eva.klope@lnu.se  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i studien 

  

 Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i studien 

 

  

………………………………………………………………………………………. 

Datum  Vårdnadshavares underskrift/er elevens namn 

 

     


