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Sammanfattning:  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur ett byggrum på en småbarnsavdelning kan se ut 

och fungera. Fokus ligger på vilka barn som är i byggrummet och vad de gör samt 

pedagogernas tankar kring hur ett fungerande byggrum ser ut. För att undersöka detta har jag 

observerat den fria leken i byggrummet, inventerat miljön och intervjuat pedagogerna på 

avdelningen. På denna avdelning visade det sig att det inte gick att se någon specifik grupp 

som var i byggrummet mer än den övriga gruppen. Tydligt var däremot att barnen främst 

utforskade materialet. För att byggrummet ska vara kreativt krävs att materialet uppmuntrar 

konstruktionsleken och att pedagogerna är med och inspirerar barnen. Det krävs att 

pedagogerna har vissa ämneskunskaper för att göra tekniken synlig och användbar för barnen.  
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1 INLEDNING 
 

Under kursen ”Lek, teknik och naturvetenskap” vt 2009 gjorde jag en observationsuppgift 

som gick ut på att se hur mycket teknik, fysik, kemi och biologi ett barn mötte i den fria leken 

under en dag. Det visade sig att de barn jag följde mötte dessa ämnen flera gånger under 

dagen. Framförallt såg jag att barnen utförde och reflekterade över många tekniska moment, 

oftast utan att någon pedagog var där och kunde reflektera tillsammans med barnet.  

 

För att ge barnen fler och större erfarenheter av teknik behöver de utmanas i sin fria lek 

tillsammans med kamrater och pedagoger. Detta kan med fördel ske i det så kallade 

byggrummet. Som pedagog har man en uppgift att stödja barnen och utmana dem i deras 

tekniska utforskande. Genom att vara mer delaktig i byggrummet ges pedagogen också en 

större inblick i hur miljön fungerar och stimulerar och kan därmed bidra till att den utvecklas.  

Byggrummet är, om man utnyttjar dess möjligheter, en viktig plats då det ger barnen tillfälle 

att utforska olika strategier och konstruktioner. Min bild av hur de flesta byggrum ser ut är att 

materialet ofta är likartat bestående av klossar, lego och bilar. Lärandet i byggrummet behöver 

inte bara vara koncentrerat till teknik utan kan också användas till att utforska och lära i andra 

ämnen, till exempel fysik och matematik. På så vis blir rummet en plats för både lek och 

lärande vilket kan ske både i de styrda aktiviteterna och i den fria leken. 

 

På förskolan bemöter vi omedvetet barn utifrån könsnormer vilket innebär att flickor och 

pojkar begränsas i sina upplevelser på grund av sitt kön (Eidevald 2009, Wahlström 2003). 

Detta ges det även uttryck för i det övriga samhället. Jag tror att förskolan spelar en viktig roll 

i förändringen av vårt samhälle till en mer jämställd plats eftersom barnen är vår framtid. 

Genom att ändra vårt sätt att behandla barn utifrån könsnormer ändrar vi också 

framtidsutsikterna för våra flickor och pojkar. För att få en positiv förändring måste vårt sätt 

att särbehandla pojkar och flickor i förskolan förändras. (Wahlström 2003, Eidevald 2009) 

1.1 Bakgrund 
 

Teknik har enligt Berner (2003) och Skogh (2001) genom historien ansetts tillhöra männen 

och har därför formats utifrån deras önskemål och intressen. Detta har påverkat kvinnor att 

inte känna sig delaktiga eller intresserade av ämnet. Åtskilliga projekt har genomförts för att 

få fler kvinnor att söka utbildningar med teknisk inriktning utan större framgång. För att få ett 

intresse för teknik och se nyttan av det är det viktigt att ge barnet tidiga erfarenheter och 

upplevelser av teknik. (Berner 2003, Skogh 2001) 

 

Enligt Lpfö 98 skall förskolan stimulera alla barn att utveckla sin förmåga att konstruera med 

olika material och metoder (Utbildningsdepartementet, 1998). Det finns flera positiva 

aspekter på att arbeta med teknik i förskolan. En positiv aspekt är att barnen ges möjlighet att 

bearbeta erfarenheter och synintryck från sin omgivning genom att utforska konstruktioner 

genom leken (Mylesand 2007). Detta innebär att bygg- och konstruktionslek blir ett sätt att 

förstå och förmedla sig med sin omvärld (a.a.). Då flickor, enligt Skogh (2001), inte har lika 

stort intresse för teknik innebär det en risk att just flickorna går miste om dessa erfarenheter, 

ifall inte personalen är medvetna om problematiken och aktivt arbetar för att göra tekniken 

mer lockande för dem.  
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Förskolepersonal skall enligt läroplanen för förskola aktivt arbeta för att pojkar och flickor 

ska få samma möjligheter i verksamheten, ”Flickor och pojkar skall ha samma möjligheter att 

pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 

könsroller.” (Utbildningsdepartementet, 1998 s.4). Detta innebär att man i den pedagogiska 

verksamheten, och i övrig verksamhet på förskolan, inte kan avstå från att vara medveten om 

betydelsen av genusfrågor. Man är ju ålagd att följa läroplanen oavsett omständigheter eller 

eventuella personliga åsikter. Trots det finns flera studier som visar att förskolor inte är 

jämställda (Wahlström 2003, Eidevald 2009). Ett första steg mot att förändra detta är genom 

att förskolepersonal blir mer medveten om hur de handlar och bemöter barnen olika 

(Wahlström 2003). Ett stort ansvar ligger på förskollärarna då de har möjligheten att påverka 

barnen att känna sig kompetenta genom att skapa tillfällen för dem att utforska teknik 

(Utbildningsdepartementet, 1998). 

 

I läroplanen för förskolan poängteras vikten av en miljö som lockar alla barn till lek och 

aktivitet, vilket bland annat kan uppnås genom att utgå från barnens egna intressen och behov. 

Barn ska på förskolan ges möjlighet att utforska bygg och konstruktion med hjälp av olika 

material och tekniker. Miljön har stark påverkan på leken och leken har stor betydelse för 

barnets utveckling och lärande. (Utbildningsdepartementet, 1998) 

 

Förskolläraren Mia Mylesand (2007) har arbetat mycket med den pedagogiska verksamheten i 

byggrummet på den förskola hon arbetar. Detta har bland annat inneburit att få både pojkar 

och flickor delaktiga i bygg- och konstruktionslekar. I sina observationer har Mylesand (2007) 

sett att pojkar och flickor inte använt samma metoder och material i sina konstruktionslekar. 

Därför bör ett utrymme som byggrummet utformas på ett sådant sätt att den tilltalar alla 

barnen på avdelningen så att leken blir fruktsam. 

 

Utifrån mina egna erfarenheter och det Mylesand (2007) skriver utnyttjas inte byggrummet i 

lika hög grad av flickor som pojkar. Dessutom använder de materialet på olika sätt. Jag vill 

undersöka hur leken i byggrummet kan se ut på en förskoleavdelning med barn i åldern 1-3 år. 

1.2 Litteraturgenomgång 
 

Jag vill börja med att förtydliga begreppen genus och kön då jag tycker det är viktigt att vara 

införstådd med vad de två begreppen står för. Begreppet genus är ett sätt att förstå kön och 

handlar om de sociala och kulturella föreställningar vi har i samhället och som i sin tur formar 

de normer vi skapar för män och kvinnor (Hedlin, 2004). Begreppet genus är därför 

föränderligt och påverkas av den tid vi lever i samt var i världen vi lever (Hedlin 2004, 

Eidevald 2009). Vad som däremot inte är föränderligt med begreppet genus är att det 

innefattar att kvinnlighet och manlighet verkar begränsande i förhållande till varandra (Hedlin 

2004). Benämningen kön, däremot, är något biologiskt styrt av våra kroppsliga olikheter 

(Eidevald, 2009). 

 

1.2.1 Den fria leken 

Vad som definierar begreppet lek finns det olika uppfattningar om. Mylesand (2007) skriver 

att hur man tolkar barnens lek har att göra med vilken syn man har på kunskap och lärande. 

Løkken, Haugen och Röthle (2006) skriver att man kan se det som att varje teori om lek 

fungera som ett par glasögon. Glasögonen gör att vi bara ser en liten del av helheten tydligt, 

medan den andra delen förblir otydlig. Detta tolkar jag som att leken är barnens arena och att 

vuxna inte helt kan förstå eller få tillträde till barnens lek. Knutsdotter Olofssons (1987) 
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utesluter i sin definition av lek sysslor som till exempel pussla, måla och pyssla. Vidare 

skriver författaren att i hennes definition uppstår lek då barn använder sig av sin 

föreställningsförmåga. Detta sker när barnen intar olika roller som till exempel hund, mamma, 

polis eller dylikt. Denna kategori har Knutsdotter Olofsson valt att kalla låtsaslek. Låtsasleken 

bör främjas för att den ger barnet en större möjlighet att bearbeta sina känslor, vilket inte är 

möjligt i andra typer av lekar (a.a.). Sysslor utöver låtsasleken förekommer i allt för hög grad 

på förskolor anser Knutsdotter Olofsson (1987) vilket hon anser beror på att rutiner, 

lekmaterial och regler hindrar barnen från att leka. 

 

Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) kan inte barn börja leka föreställande lekar förrän barnet 

lärt sig kommunicera genom talspråk med sina kamrater. När detta sker är mycket 

individuellt. Løkken m.fl. (2006) menar däremot att barnet bara behöver kunna kommunicera 

på ett eller annat sätt, inte nödvändigtvis med ord. De menar att barn i åldern 1-2 år gör sina 

första försök till samspel utan att använda talspråket. Barnen samspelar då under korta 

stunder, 5-10 sekunder, genom att till exempel imiterar varandra, slå på bordet, springa eller 

liknande (a.a.). Även Knutsdotter Olofsson (1987) tar upp hur barn i åldern 1-2 år kan 

samspela med varandra men hon poängterar att de inte uppnår låtsasleken utan ägnar sig åt att 

träna turtagning. 

 

Hur man än väljer att definiera innebörden av lek är litteraturen överrens om att lek är mycket 

viktig för barnen. Den ger barnen tillfälle att öva sin sociala kompetens, lösa konflikter med 

mera. Det innebär att barnen utvecklas genom att de får lära sig nya saker och genom det 

förstår de sin omvärld. Dessutom erbjuds barnet möjlighet att visa vem han eller hon är och 

vilka erfarenheter man har genom att leka tillsammans med andra (Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson 2003, Knutsdotter Olofsson 1987, Sträng och Persson 2003, Williams 

2006). Allt detta får barnet även möjlighet till i bygg och konstruktionslek (Mylesand 2007, 

Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Det är föräldrarna som lär barnet leka, vilka regler 

som gäller, men även andra lekkamrater och äldre barn lär barnet lekkoder och hur man ska 

förhålla sig i leken (Knutsdotter Olofsson, 1987). Løkken, Haugen och Röthle (2006) skriver 

att de erfarenheter och upplevelser vi skaffat oss från leken under barndomen har stor 

betydelse för hur vi ser på leken som vuxna och hur vi som vuxna lär barnen att leka 

 

Konstruktionslek kan enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) yttra sig på olika sätt, 

både med inslag av låtsaslek men också genom att barnen ges tillfälle att utforska material och 

dess funktioner. Dessutom anser de att teknik är ett sätt att uttrycka sig vilket stämmer 

överrens med de tankar Knutsdotter Olofsson (1987) har kring att barnen i låtsasleken ges 

tillfälle att uttrycka sig. 

 

 

 



  7 

 

 

1.2.2 Genus, teknik och förskolan 

På samma sätt som leken i barndomen har stor betydelse för hur vi senare i livet ser på leken 

lägger vi grunden för vårt intresse för teknik redan i förskoleåldern (Løkken, Haugen & 

Röthle 2006, Berner red. 2003, Mylesand 2007). 

 

Grunderna för vad man tycker och har för attityd till teknik läggs redan i skolan och förskolan 

(Berner red., 2003). Därför spelar dessa instanser en viktig roll. Både förskolan och skolan är 

en del av vårt samhälle och formas och påverkas därför av de normer och värden som finns i 

det övriga samhället. En av de normerna är att mannen anses vara överlägsen kvinnan. 

Historiskt sett har tekniken tillhört männen och att vara teknisk anses fortfarande som en 

manlig egenskap. (Berner red. 2003, Skogh 2001) 

 

 Enligt Faulkner (Berner red., 2003) är både teknik och genus socialt formade i och med att de 

ständigt förändras eftersom de påverkas av tiden, miljön och kulturen. Vi ser vissa tekniska 

prylar som mer eller mindre tekniska utifrån vad vi anser är mer eller mindre manligt. Till 

exempel anses den teknik som används i hushållet inte vara lika teknisk som den som används 

i garaget. Dessa normer återskapas i förskola och skolan genom undervisning och bemötande. 

Dessa instanser måste därför förändras i många avseenden för att ge flickor mer stöd och 

utrymme i undervisningen. (Berner red. 2003) 

 

Wahlström (2003) beskriver förskolan med liknande exempel där mannen är normen vilket 

yttrar sig genom att pojkars lek och agerande värderas högre än flickornas. I sitt 

jämställdhetsarbete på förskolorna Tittmyran och Björntomten såg Wahlström (2003) att 

pedagogerna gjorde stora skillnader i hur de bemötte barnen beroende på vilket kön de 

tillhörde. Pojkar förväntades vara bråkiga, ostrukturerade och ta världen i besittning medan 

flickorna förväntades vara duktiga, hjälpsamma och ömtåliga. Dessa förväntningar menar 

författaren blir självuppfyllda profetior. Flickor lär sig uppfylla normen av att vara flicka och 

pojkar att leva upp till normen av att vara pojke. Det finns även barn som inte vill foga sig i 

könsnormen men gör det ändå eftersom de inte hela tiden vill bli ifrågasatta då det kan kännas 

mycket jobbigt. (Wahlström, 2003) 

 

Enligt Eidevald (2009) finns det en fara med att forskare och förskolepersonal utgår från att 

alla pojkar är på ett visst sätt och flickor på ett annat. Han menar att det förstärker olikheterna 

och att man istället ska se till individen och bortse från vilket kön barnet har. Även Mylesand 

(2007) upplevde i arbetet med att utveckla bygg- och konstruktionsleken på sin förskola att 

det fanns en fara att fokusera på pojkar och flickors olikheter. Mylesand (2007) och hennes 

kollegor såg att flickor och pojkar använde materialet i byggrummet på olika sätt. Utifrån 

detta valde pedagogerna att arbeta med könsuppdelade grupper för att låta flickor respektive 

pojkar träna på saker de ansågs behöva (a.a.). Det ansåg Mylesand (2007) blev problematiskt 

då pedagogerna upplevde att de istället befäste könsrollerna. Under arbetets gång kom de 

fram till att det viktiga var att locka alla barn till byggrummet utan att särskilja pojkars och 

flickors intressen (a.a.). Genom att erbjuda ett bredare material gavs alla barn fler möjligheter 

i leken och olikheterna de tidigare sett mellan pojkar och flickors lek i byggrummet suddades 

ut (Mylesand 2007). Precis som Eidevald (2009) anser Mylesand (2007) att problemet ligger 

hos pedagogerna och deras förhållningssätt eftersom det är deras egna förväntningar som 

färgar hur de bemöter barnen inte vilken individen är. Wahlström (2003) är av en annan åsikt 

när det gäller att arbeta i könsuppdelade grupper. 

 

Trots att även Wahlström (2003) och hennes personal upplevde samma risker som Mylesand 

(2007) och Eidervald (2009) beskriver valde hon att fortsätta med könsuppdelade grupper 
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men på ett mer medvetet sätt. De gjorde ett gediget arbete med att granska sig själva genom 

att videofilma varandra. Utifrån materialet och diskussioner i arbetslaget ändrade de sitt sätt 

att bemöta pojkar och flickor. Bland annat uppmuntrade de flickor och pojkar på olika sätt för 

att inte begränsas av de normer som de tidigare blivit bemötta utifrån. De arbetade även med 

att få gruppen att känna gemenskap eftersom Wahlström ansåg att det är en av grunderna för 

att motverka orättvisor på grund av kön. Gemenskapen skapar en trygghet som gör det lättare 

för individen att utvecklas och våga vara sig själv, utan krav utifrån könsnormerna. Genom att 

personalen gjordes medveten om sitt bemötande och arbetssätt ansåg de att det inte fanns 

någon risk för att de befäste könsrollerna. (Wahlström 2003) 

1.2.3 Miljö och material 

För att skapa en fruktsam bygg- och konstruktionslek behövs en god miljö där materialet är 

varierat, fantasifullt och föränderligt (Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999). Løkken, 

Haugen och Röthle (2006) skriver att det är de vuxna på förskolan som formar miljön vilket 

ställer krav på förskolepersonalen att få med många olika aspekter när de möblerar och 

erbjuder material till barnen. Enligt Nelson och Svensson (2005) är det inte materialet i sig 

som är det pedagogiska utan det blir det genom att det används på ett lustfyllt sätt i 

gemenskap med andra. Hur materialet pressenteras är mycket viktigt, det ska finnas i en 

måttlig mängd för att det ska vara tydligt för barnen hur det kan användas vilket främjar leken 

(Løkken, Haugen och Röthle 2006, Mylesand 2007, Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson 2003). Möbleringen ska vara flexibel och kunna ändras efter barnens behov och 

materialet ska locka och utveckla barnen (a.a.). Till skillnad mot de övriga författarna anser 

Mylesand (2007) att man kan ha mycket material av olika sorter så länge det pressenteras 

tydligt. 

 

Nordin-Hultman (2004) skriver att lekmaterialet påverkar pojkar och flickor i hur de formas 

utifrån könsnormerna. Att sitta och rita anser samme författare tillhöra bilden av vad som 

anses vara en typisk syssla för flickor medan att bygga med klossar är mindre utmärkande 

bland flickor. Även Nelson och Svensson (2005) anser att pojkar och flickor använder olika 

typer av leksaker. Enligt dem består leksaker som riktar sig till flickor i högre grad av 

hushållsredskap och kläder medan pojkarnas leksaker består mest av bilar, garage och 

verktyg. Författarna reflekterar över hur detta kommer sig. Det är ju inte barnen som själva 

köper leksakerna utan deras föräldrar. Nelson och Svensson (2005) tolkar det som att leksaker 

fungerar som ett medel för föräldrar att förmedla könsnormerna så att barnen skall passa in i 

samhället. På förskolan är det pedagogerna som styr över leksaker och hur de pressenteras. 

Därför är det av stor vikt att förskolepersonalen är medveten om och har kunskaper kring 

genus för att undvika att leksakerna blir könssymboler (Nelson & Svensson, 2005). 

 

I sina observationer såg Mylesand (2007) att flickor använde mer material, som även var 

estetiskt tilltalande, än pojkarna i sina bygg- och konstruktionslekar. För att främja möten i 

byggrummet mellan alla barn valde personalen på Mylesands förskola att skaffa könsneutralt 

material och att blanda traditionellt könskodade lekmaterial som till exempel dockor och bilar. 

Exempel på material som är könsneutralt är; sockerbitar, isbitar, snö sand och lera. Detta 

material kallar författaren ”föränderligt byggmaterial” (Mylesand, 2007 s.80) och fungerar 

genom att inspirera till olika lösningar i konstruktionsleken. Vad som anses vara könskodat 

material är individuellt. I sitt arbete med barn i åldern 1-3 år ansåg Mylesand att bilar med 

tillhörande bilbana fungerade som könsneutralt material då det enligt henne användes av alla. 

Detta höll dock inte hennes kolleger, som arbetade med de äldre barnen på förskolan, med 

om. De upplevde att materialet användes på ett annat sätt bland de äldre barnen då bilarna inte 

användes av alla barn i gruppen. (Mylesand 2007) 
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Nordin-Hultman (2004) såg i sina studier att förskolor begränsar användningsområdet för 

leksaker genom att pedagogerna inte tillät barnen använda materialet var de ville. 

Lekmaterialet hade sina bestämda platser och fick inte användas på andra ställen än där de var 

ämnade. Dessutom såg Nordin-Hultman (2004) att förskolor ofta placerade traditionella 

pojkleksaker som bygg och konstruktion i ett separat rum och mer traditionella leksaker för 

flickor i ett annat rum, till exempel i dockvrån. Detta såg författaren inte som något positivt 

utan hon vill att man på förskolan ska bredda möjligheterna med materialen. Till exempel 

genom att ta in sand och vatten på avdelningen för att ge barnen ytterligare möjlighet att 

utforska sin lek. Mylesand (2007) däremot menar att det finns en stor vikt i att var sak ska ha 

sin plats vilket är både pedagogers och barns ansvar. Anledningen till att det är så viktigt, 

menar Mylesand (2007), är att materialet mister sin funktion som byggmaterial när det lämnar 

byggrummet. Om barnen tar material från ett annat rum in till byggrummet betyder det att 

pedagogerna måste finna ett material som passar i byggrummet samt uppfyller de behov 

barnen har (a.a.). På förskolan där Mylesand arbetar finns ett brett utbud av material i 

byggrummet vilket gör att det inspirerar istället för att begränsa och kan kanske därför inte ses 

som begränsande så som Nordin-Hultman (200) beskriver. På Mylesands förskola fanns allt 

från dockor, djur till olika spillföremål från en byggarbetsplats. Det är inte mängden som är 

det viktiga utan att materialet är väl genomtänkt ur flera synpunkter, till exempel ur 

genussynpunkt (Mylesand, 2007). 

 

Enligt Johansson (2008) har makt en stor plats bland barn på förskolor. Det innebär att barnen 

besitter olika mycket makt vilket yttrar sig genom vilka barn som framför andra har tillträde 

till vissa leksaker. I leken pågår hela tiden en förhandling om makten vilket yttrar sig i lekens 

innehåll och material. Vad som ger makt, enligt författaren, kan vara faktorer som kön, ålder 

och behov. När det handlar om makt i förhållande till genus har det visat sig att pojkar och 

flickor använder sig av olika strategier för att få makt vilka är formade utifrån könsnormerna. 

(Johansson, 2008) 

 

För att teknik ska vara givande för barn i förskolan krävs att de får uppleva den med hela 

kroppen och alla sinnena (Lärarförbundets förlag och tidningen Förskolan 2002). Genom att 

se tekniken i vardagen och att den finns överallt omkring oss, kan man göra tekniken tydlig 

och tillgänglig för barnen. Det hjälper barnen att få en större förståelse för vad teknik kan 

användas till. För att kunna utmana barnen i deras utforskande av teknik krävs att de ges 

tillgång till ett bra material, som inte behöver vara så kostsamt till exempel; rep, snören, 

frigolit, korkar, elsladdar m.m. Genom nytt material som utmanar barnen successivt kan man 

bidra till att utveckla barnens skapande och användning av materialet. (Lärarförbundet, 

tidningen Förskolan 2002) 

1.2.4 Pedagogens roll 

Flera författare anser att den vuxne ska fungera som en sorts vägledare i leken (Sträng & 

Persson, 2003, Knutsdotter Olofsson, 1987, Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, 

Williams 2006). Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) har den vuxne den viktiga rollen att 

observera leken för att kunna gå in och hjälpa barnen i konflikter eller för att lära barnet de 

rätta leksignalerna. En vuxen kan i rollek lära barn att konversera på ett bra sätt och till viss 

del styra leken genom val av material, uppmuntran och eget deltagande (a.a.). Leksignaler kan 

tydliggöras i bråklek eller tydligt fantiserande och låtsande mellan vuxen och barn 

(Knutsdotter Olofsson, 1987). Sträng och Persson (2003) poängterar att vi vuxna bör akta oss 

för att tolka in och tro vad barnet menar. Våra tolkningar färgas av vad vi själva har för 

förväntningar och föreställningar, vilket inte alltid överensstämmer med det barnet tänkt 
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(a.a.). På samma sätt som Knutsdotter Olofsson (1987) lägger Williams (2006) en stor vikt vid 

den vuxnes uppgift att stifta ordning och visa vägen. Enligt Williams (2006) ska den vuxne 

sträva efter att få en plats och bli delaktig i barnens lek. Detta för att hindra vissa barn från att 

lämnas utanför leken och hjälpa dem som har svårt att göra sin stämma hörd. Det kräver att 

barnen blir upplysta om sina rättigheter och får utrymme att bestämma själva (a.a.).  En annan 

viktig funktion som pedagogen har enligt Williams (2006) är att belysa och tydliggöra vad 

barnen kan lära av varandra. 

 

Mylesand (2007) reflekterar över de yngsta barnen på förskolan, 1-åringarna, och hur deras 

lek i byggrummet påverkas av pedagogens närvaro och intresse. Det hon såg var att 

pedagogen fick möjlighet att utmana barnen samt inspirera till nya möjligheter i leken. De 

yngsta barnen vistades på de ställen där pedagogerna fanns. Detta ledde till att Mylesand och 

hennes kolleger bestämde att en pedagog alltid skulle finnas i byggrummet. Pedagogen har 

även en stor betydelse för att byggrummet fungerar ur ett genusperspektiv genom att se till så 

att alla barnen intresserar sig för byggrummet (Mylesand, 2007). Nelson och Svensson (2005) 

skriver att det är pedagogerna på förskolan som ska agera emot de traditionella könsrollerna i 

det lekmaterial man erbjuder eftersom det strider emot förskolans styrdokument att inte göra 

det. 

 

Som pedagog kan man inte styra vad och hur barn lär sig eller tänker (Doverborg & Pramling 

Samuelsson 2000). Däremot kan vi skapa situationer där barnen utmanas att tänka själva 

(a.a.). Genom att ge barnen mer kunskap utifrån sina tidigare erfarenheter inom teknik får de 

fler verktyg att använda sig av vilket ger barnen fler möjligheter och val i sina 

konstruktionslekar (Lärarförbundets förlag och tidningen Förskolan, 2002). Lärare måste ha 

bra kunskaper i teknik för att kunna utmana och inspirera barnen i utforskandet av teknik, inte 

minst ur genussynpunkt (a.a.). Bibbi Åman (universitets adjunkt vid Linköpings Universitet, 

campus Norrköping) menar att förskolelärare har ett stort ansvar i att väcka intresse hos 

barnen för teknik, särskilt för tjejer. Tekniken finns överallt omkring oss det gäller bara att se 

den och ta på ”teknikglasögonen” (Lärarförbundets förlag och tidningen Förskolan, 2002). 

 

Enligt Wahlström (2003) är det vi vuxna som formar barnen efter vilket kön de har och inte 

tvärt om. Därför måste förändringen ske hos oss. Det första steget för att utveckla en mer 

jämställd verksamhet på förskolan är att man erkänner att man faktiskt gör skillnad mellan 

barnen på grund av kön och är beredd att förändra sitt beteende. För att få en förändring till en 

mer jämställd förskola krävs att pedagogerna är överrens om vad man ska göra och varför. 

(Wahlström, 2003). Detta är även Mylesand (2007) överrens om. Det behövs enighet mellan 

pedagogerna i arbetet med att utveckla bygg och konstruktionsleken på förskola (a.a.). Det är 

viktigt att pedagogerna får tid till gemensam reflektion för att tillsammans nå en förändring 

(Mylesand 2007, Wahlström 2003).  

1.3 Frågeställningar och syfte 
 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  

 

- Vilka barn uppehåller sig i byggrummet? 

- Vad gör barnen i byggrummet? 

- Vad har pedagogerna för tankar kring byggrummets funktion? 
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Syfte; I denna rapport vill jag undersöka hur det kan se ut och fungera i byggrummet på en 

småbarnsavdelning. Min förhoppning är att det ska kunna inspirera och informera om 

byggrummets möjligheter i förskoleverksamheten. 



  12 

 

 

2 METOD  
 

För att få svar på mina frågeställningar har jag gjort observationer i en barngrupp, intervjuat 

pedagogerna på avdelningen samt inventerat miljön i byggrummet. I byggrummet finns ett 

utrymme där barnen kan bygga med duplo som jag valt att kalla ”duplohörnan”, ett bord där 

det finns ett brio tåg och räls som sitter fast på bordet som jag kallar för ”tågbordet”. I en 

annan del av rummet finns en bilmatta och bredvid den en stor trälåda fylld med klossar. 

Denna plats kallar jag ”bilmattan”. Det finns även en hylla som avgränsar duplohörnan mot 

bilmattan. Hyllan är så pass låg att de flesta barn når upp och kan till exempel köra en bil på 

den. Denna hylla benämner jag som ”hyllan”. 

 

2.1 Urval 
 

Jag har gjort mina observationer och intervjuer på en småbarnsavdelning i en kommunal 

förskola. Barngruppen bestod av femton barn, fyra flickor och elva pojkar. Anledningen till 

att jag valde just denna förskola och avdelning var att den sedan tidigare var bekant för mig.  

 

Eftersom flickorna är underrepresenterade innebär det att resultaten inte kan ge någon 

generell tillförlitlighet vad gäller genusaspekten. Mitt fokus har istället legat på hur just denna 

barngrupp betett sig i den fria leken i byggrummet. Ett alternativ hade varit att konstruera 

vissa situationer och endast låta flickorna och sedan endast pojkarna leka i byggrummet för att 

göra en jämförelse mellan grupperna. Faran med det är, anser jag, att barnen skulle ha svårt att 

leka avslappnat om jag beordrat dem att inte vara någon annan stans än i byggrummet. 

Framförallt kan barn i dessa åldrar, 1-3 år, ha svårt att förstå och acceptera ett sådant direktiv. 

Då jag haft en begränsad tid att göra mina studier skulle det även bli mer sårbart med speciella 

urvalsgrupper. Barn är ofta sjuka eller frånvarande av andra orsaker vilket skulle kunnat dra ut 

på processen längre än vad tiden tillät. 

 

Jag har även intervjuat personalen på avdelningen. Syftet med det var att kunna reflektera 

över pedagogernas tankar kring vad jag får fram i mina observationer. 

 

För att läsaren inte ska kunna identifiera personerna som medverkat i studien har jag fingerat 

deras namn i mina anteckningar.  

2.2 Datainsamlingsmetoder 
 

För att få reda på hur den fria leken ter sig i byggrummet har jag använt mig av strukturerade 

observationer med hjälp av ett kategoriseringsschema, utformat från mina frågeställningar (se 

bilaga 1). För att få en mer exakt bild av situationerna har jag även videofilmat. Efter att jag 

genomfört observationerna, sammanställt kategoriseringsschemat och transkriberat 

videomaterialet analyserade jag materialet utifrån mina frågeställningar. 

 

I bearbetningen av videomaterialet har jag fokuserat på vilka typer av lekar som uppstått, om 

personalen interagerat med barnen och om barnen interagerat med pedagogerna. Utifrån 

kategoriseringsschemats anteckningar har jag tagit reda på tiden barnen vistades i 

byggrummet, vilket material de använt samt om de lekte ensamma eller med en kamrat. Efter 

det har jag letat efter olika mönster i barnens lek, vad de gjort och med vilket material. 
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Miljön i byggrummet har jag inventerat med hjälp av kamera för att få en klar blid över 

material och platsen i övrigt. Detta för att sedan kunna göra en jämförelse med vad jag hittat i 

litteraturen som beskriver en kreativ bygg- och konstruktions miljö. Fotona har även varit en 

hjälp för mig i efterarbetet med kategoriseringsschemat och videomaterialet. 

 

Utifrån observationer och inventeringen av byggrummet formulerade jag intervjufrågor till 

pedagogerna kring deras tankar om bygg- och konstruktionsleken i byggrummet (se bilaga 2). 

Som hjälpmedel vid intervjuerna har jag använt Mp3-spelare samt anteckningar. Efter att jag 

genomfört intervjuerna har jag transkriberat materialet inför min analys. 

 

2.3 Procedur 

2.3.1 Observationerna 

Inför observationerna fick alla föräldrar ett brev med information om vad jag skulle göra samt 

en förfrågan om de accepterade att jag videofilmade deras barn (se bilaga 2). 

 

Observationerna utfördes under en veckas tid och vid ungefär samma tidpunkt varje dag, ca 

kl. 8.30–9.00, vilket var efter att barngruppen avslutat sin frukost och innan det var dags att 

äta frukt. Varje observationstillfälle pågick i ca 30-40 minuter. Jag satt på en upphöjning, 

formad som en trappa, där jag hade bra uppsikt över rummet. Videokameran hade jag 

placerad bredvid mig och flyttade den efter vart barnen befann sig. Barnen var inte alls så 

intresserade av kameran som jag befarat. Vid några tillfällen kom de fram och tittade på vad 

som filmades för att sedan återgå till vad de gjort tidigare. Barnen sökte kontakt med mig vid 

ett flertal tillfällen. Då bekräftade jag dem och gav svar på eventuella frågor. Även personalen 

och jag har samtalat vid observationerna kring vad som skett eller om någon behövt ren blöja 

eller annan omsorg. 

 

Det var inte helt lätt att föra anteckningar över när barnen kom och gick eftersom rummet är 

en passage till ”lägenheten” (ett rum där det finns material som en lite säng, 

utklädningskläder, köksredskap, dockor, dockvagnar m.m.). Det svåra var att veta om ett barn 

var på väg igenom rummet eller tänkte stanna byggrummet. Min upplevelse är dock att jag 

fått tillräckligt reliabla data då jag även tagit hjälp av videoupptagningarna för att säkerställa 

datamaterialet.  

2.3.2 Intervjuer med pedagogerna 

Personalgruppen består av tre personer, två förskollärare och en barnskötare. Jag har valt att 

benämna dem med den övergripande benämningen ”pedagog” för att inte peka ut någon 

specifik person. Inför intervjuerna fick pedagogerna ett brev (se bilaga 3) där jag förklarade 

vad intervjun i stort skulle handla om och vilka hjälpmedel jag planerade att använda. Jag 

påpekade också att de inte var tvungna att delta och kunde dra sig ur när som helst under 

processen. Intervjuerna genomfördes individuellt i enskilt rum på förskolan. De flesta 

frågorna var formulerade i förväg medan några uppkom under intervjutillfällena (se bilaga 4). 

Pedagogerna fick frågorna dagen före intervjutillfället för att kunna reflektera över dem i lugn 

och ro.  
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2.3.3 Inventering av byggrummet 

Eftersom det är vanligt att barnen på avdelningen flyttar runt materialet valde jag att besöka 

förskolan då barnen hade vila och såg då till att materialet i byggrummet fanns där det var 

avsett. Jag fotograferade miljön och materialet i rummet. 

 
Byggrummet är placerat mellan matrummet och lägenheten vilket framgår av bild 1 och bild 

2. I lägenheten finns material som dockor, servis, utklädningskläder, olika tomma 

förpackningar med mera. På grund av byggrummets placering passerade ofta barn och 

pedagoger rummet då de skulle till något av de andra rummen. 

 

 

Bild 1: Byggrummet på avdelningen sett från matrummet.    Bild 2: Byggrummet på avdelningen sett från lägenheten 

 

 

Materialet i byggrummet bestod mest av traditionellt byggmaterial så som klossar och duplo. 

Även annat material förekom som till exempel det som syns på bild 3-5. En hel del material 

som förekom under observationerna hade barnen tagit med sig från andra rum på avdelningen. 

Av den kategorin hörde den övervägande delen hemma i lägenheten.                                          

 

Bild 3: Plasttåg och byggsatts.           Bild 4: Bilhjul med tillhörande garage och väg.     Bild 5: Mjukisbuss med dockor 
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2.4 Analysmetoder 
 

2.4.1 Observationerna 

Då jag sammanställt kategoriseringsschemat räknade jag ut tiden varje barn hade vistats i 

byggrummet. Jag grupperade därefter barnen utifrån den tid de spenderat i byggrummet under 

veckan. På så sätt erhölls fem olika grupper. 

 

- Kategori A, över 60 minuter - Kategori B, 30-59 minuter 

- Kategori C, 15-29 minuter - Kategori D, 1-14 minuter 

- Kategori E, 0 minuter 

 

Syftet med detta var att se ifall det fanns likheter mellan barnen i de olika grupperna, såsom 

kön eller ålder. 

 

Inom varje kategori räknade jag ut hur många tillfällen olika lekmaterial använts av barnen 

för att se vilka leksaker som användes mest respektive minst. Med utgångspunkt från det 

underlaget har jag reflekterat kring hur barnen använt lekmaterialen. Om det används till vad 

de är ämnade för eller inte, till exempel om klossarna användes till att bygga och konstruera 

med eller om det även använts till andra saker. 

 

Jag sammanställde även tillfällena barnen interagerade med varandra, med pedagog samt de 

tillfällen en pedagog interagerade med barnen. Tillfällena har jag antecknat utan hänsyn till 

hur länge personerna interagerade med varandra. Ett tillfälle kan vara allt ifrån att ett barn 

hälsar på någon annan, till att en pedagog sitter en lång stund och bygger med klossarna med 

några barn. De tillfällen jag räknat som att två, eller fler barn, interagerade med varandra 

varade oftast under kortare stunder medan tiden barnen lekte ensamma förekom under längre 

perioder. 

 

Det transkriberade videomaterialet gicks igenom ett flertal gånger för att urskilja om det fanns 

några sysslor som var återkommande och utfördes av flera barn. Inom varje tidskategori 

sorterades materialet i sådana underkategorier. Jag har avsiktligt valt att avstå från att använda 

mig av ordet lek i benämningen av dessa kategorier som beskriver barnens sysslor eftersom 

begreppet kan tolkas så olika. Endast en av kategorierna innehåller benämningen ”lek” och 

det är den jag valt att kalla ”föreställande lek” vilket innebär att barnet föreställer sig att 

leksaken är levande eller föreställer något annat än vad den är, till exempel en bil som kör 

eller en kloss blir en gitarr och så vidare. Denna kategorisering kan liknas vid den Knutsdotter 

Olofsson (1987) gör av låtsasleken som enligt henne innebär att barnet använder sin 

föreställningsförmåga genom att inta olika roller. En kategori valde jag utifrån vad miljön 

avser vara ämnad för, nämligen bygg- och konstruktionslek och inte utifrån hur vanligt 

förekommande företeelsen var. Följande är mina kategorier: 

 

- Undersökande syssla: Till denna kategori räknas sysslor som barnen utfört med syftet 

att utforska hur materialet kan fungera. Till exempel; en bil med en on/ off -knapp på, 

att försöka öppna och stänga ketchupflaska eller kryddburk, försök att få ihop två delar 

från duplo materialet. 

 

- Föreställande lek: I denna kategori har jag innefattat de sysslor där barnen föreställer 

sig att objektet är något annat än vad det ser ut, att barnen använder sin fantasi ensam 

eller tillsammans med en kamrat. Exempel på vad jag kategoriserat i denna kategori är 

ett barn som låtsas prata med någon i en leksakstelefon, ett barn som håller i en 
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helikopter så att det ser ut som att den flyger samtidigt som barnet säger 

”ööönööönnn”, en flicka som håller i en fisk som hon försöker skrämma en pedagog 

med genom att ge sin röst till fisken. Ofta går dessa lekar ihop med den undersökande 

leken. Till exempel kan det börja med att barnet kämpar för att få duplo gubben att 

sitta fast i helikoptern då målet är att sedan flyga med gubben sittande i helikoptern. 

För att komma till den föreställande leken krävs det oftast att barnet undersökt 

materialet och kommit underfund med hur det fungerar. 

 

- Går runt till synes utan mål: Denna kategori kan tyckas vara lite diffus. Det jag syftar 

på är när barnen rör sig sporadiskt i rummet utan att jag kunnat uppfatta att barnet haft 

något mål eller direkt syfte med vad den gör mer än att iakttaga och kanske fundera 

över vad de skulle vilja göra. Det kan alltså ha varit så att barnet haft ett mål mot 

vilket det var på väg, men som jag inte kunnat uppfatta och därför har jag tolkat det 

som en mållös aktivitet.  

 

- Bygg- och konstruktion: Till denna kategori räknar jag de tillfällen barnen byggt med 

klossar eller duplo för att konstruera något. Det behöver inte innebära att barnet/ 

barnen haft ett konkret mål med sin konstruktion mer än att lägga klossar på varandra.  

 

Efter att jag kategoriserat barnens lek räknade jag ut vid hur många tillfällen jag noterat 

respektive kategori för att sedan urskilja vad barnen gjorde ofta respektive mer sällan. Varje 

tillfälle ett barn utförde respektive syssla noterade jag det som ett tillfälle. Det innebär att om 

två barn lekt tillsammans har det markerats som två tillfällen, ett tillfälle per barn, i den 

slutliga sammanställningen. 

 

2.4.2 Miljön i byggrummet  

För att kunna göra en analys av den fria leken i byggrummet ansåg jag det vara relevant att 

dokumentera hur miljön såg ut. Miljön i byggrummet dokumenterades genom en beskrivning 

av möblering, leksaker, och rummets placering i förhållande till den övriga avdelningens 

miljö. Denna beskrivning har utgjort ett underlag vid intervjuerna med pedagogerna och vid 

analysen av dessa intervjuer. Den har också gjort det möjligt för mig att kunna jämföra 

pedagogernas tankar kring sitt befintliga byggrum med hur de skulle vilja ha det. 

Dokumentationen av miljön har även gjort det möjligt att utifrån litteraturen jämföra tankar 

kring hur en kreativ miljö kan se ut med hur det ser ut på denna avdelning. 

2.4.3 Intervjuerna 

De inspelade intervjuerna transkriberades. Efter det läste jag noga igenom det nedtecknade 

materialet. Jag fokuserade främst på att finna de gemensamma tankar pedagogerna gav 

uttryck för. Jag har analyserat varje fråga för sig och sökt efter gemensamma nämnare. I de 

fall svaren varit mycket olika har jag tagit upp skillnaderna i deras svar. Man kan säga att min 

analys är en sammanfattning av de tre pedagogernas tankar och reflektioner utifrån vad som 

framkommit i intervjuerna. 
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3 RESULTAT 
 

3.1 De barn som uppehåller sig i byggrummet 

 

För att belysa min första frågeställning ”Vilka barn uppehåller sig i byggrummet?” 

sammanställde jag den tid varje barn tillbringat i byggrummet under den observerade tiden. 

Den sammanlagda observationstiden i byggrummet var 156 minuter. 

 

Kategori A, över 60 minuter: Annika 1,10 år och Kent 2,3 år 

Kategori B, 30-59 min: Einar 1,6 år 

Kategori C, 15-29 minuter: Dan 1,5 år, Johan 2,4 år, Olle 2,10 år, Kalle 3,6 år, Ville 2,3 år, 

Vera 1,11 år 

Kategori D, 1-14 minuter: Lars 2,5 år, Thea 2, 11 år 

Kategori E, 0 minuter: Elliot 3,6 år, Vidar 1,11 år, Nils 2,2 år  

 

3.2 Vad barnen sysselsätter sig med i byggrummet 

 

De sysselsättningar som förekom allra mest var ”föreställande lek”, med 44 tillfällen, och 

”undersökande syssla” med 43 tillfällen. Den kategori jag valde att kalla ”går runt till synes 

utan mål” förekom vid 17 tillfällen medan ”bygg och konstruktion” förekom vid 13 tillfällen. 

Den sammanlagda summan var 117 tillfällen. Omfattningen av de olika aktiviteterna framgår 

av cirkeldiagrammet i figur 1. 

 

Då det framför allt var ett barn som hamnade i kategorin ”går runt tillsynes utan mål” kan 

man se det som att det just var detta barn som hade svårt att sysselsätta sig.  

 

Föreställande 
lek

Undersökande 
syssla

Går runt 
tillsynes utan 
mål

Bygg och 
konstruktion

 
Figur 1; Vad barnen sysselsatte sig med i byggrummet 

 

 

Barnen använde sig av olika material i byggrummet. Vid 46 tillfällen användes 

duplomaterialet, allt från helikopter till byggbitar och gubbar. Därefter var klossar det som 

användes mest, bland annat till att bygga med men också till annat, till exempel som gitarr. På 
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tredje plats kom diverse material från rummet som kallas ”lägenheten”, till exempel dockor, 

servis och tomma förpackningar. Barnen använde sig av detta material vid 28 tillfällen. 

Material som hörde hemma på andra ställen än i byggrummet och lägenheten förekom vid 17 

tillfällen. Övrigt material som barnen använde var bland annat bilar vid 9 tillfällen, båtar vid 8 

tillfällen och ett plast tåg som det fanns spår och byggklossar till vid 11 tillfällen. I 

cirkeldiagrammet i figur 2 framgår i vilken omfattning de fyra mest förekommande 

materialen förekom i förhållande till varandra. 

 

 

Duplo

Klossar

Material från 
lgh.

Material från 
övriga rum

 
Figur 2; Material barnen använde sig mest av i byggrummet 

 

 

Oavsett vad barnen sysselsatte sig med uppstod tillfällen då de interagerade med varandra och 

med pedagogerna. Varje tillfälle som ett barn eller en vuxen interagerat med någon har jag 

noterat det. Det innebär att om till exempel två barn interagerar med varandra räknades det 

som två tillfällen i sammanställningen av det totala antalet av tillfällen. Vanligast var att 

barnet tog initiativ till att interagera med en vuxen, till exempel genom att inbjuda till lek eller 

för att barnet behövde hjälp av något slag. Barnen lekte oftare ensamma än med en kamrat. I 

tabell 1 framgår hur vanligt förekommande de olika tillfällena av interagerande var. 

 
Tabell 1; Barnens samspel med varandra och pedagoger 

 Ensam 

sysselsättning 

Interagerar med 

kamrat 

Barn interagerar 

med pedagog 

Pedagog 

interagerar med 

barn 

Antal tillfällen 40 34 44 36 

 

3.3 Personalens tankar kring byggrummet 

 

För att få reda på vad pedagogerna hade för tankar kring sitt byggrum och betydelsen av 

bygg- och konstruktionslek intervjuade jag dem. Här följer en sammanställning av resultaten 

från de tre intervjuerna. 

3.3.1 Byggrummets funktion 

Alla tre pedagoger poängterade vikten av att ha ett bra material för att få ett välfungerande 

byggrum. Materialet skulle vara genomtänkt så att det inspirerar till bygg och konstruktion. 

En annan aspekt som togs upp var att miljön skulle uppmuntra till lärande, inte bara 
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koncentrerat till bygg och konstruktion. Som exempel på andra ämnen som kan utforskas i 

byggrummet gavs matematik och fysik. En av pedagogerna uttryckte sig så här kring ett väl 

fungerande byggrum; 

 

”Det ska vara en stimulerande miljö. Det vill säga det ska finnas ett genomtänkt material. Det 

ska vara kul, man ska kunna konstruera och fantisera /…/ Sen kan man få in många ämnen, 

matte till exempel som vi håller på med nu kan man absolut få in i det hörnet. Och färg och 

form. Om man bara får reflektera ihop. Både i personalgruppen och i huset.” 

 

En av pedagogerna ansåg att ett av målen med deras närvaro i leken var att till en början 

fungera som inspiratörer i bygg och konstruktion för att barnen sedan ska lära sig ta egna 

initiativ i leken. 

3.3.2 Pedagogernas tankar kring vad ett kreativt material innebär 

För att få ett kreativt byggrum anser pedagogerna att materialet ska formas utifrån barnens 

ålder och intressen. Utbudet behöver vara stort för att kunna ge alla barn möjlighet till 

utmaningar vilket en av pedagogerna uttryckte så här; 

 

”Jag själv tycker det ska vara, dels de klossar som vi har, med olika färger och former. Ett 

brett utbud, allt behöver inte vara framme samtidigt. Man kan byta ut saker så att det blir en 

utveckling på det viset.” 

 

Allt material ska inte vara framme hela tiden utan kan tas fram när barnen behöver utmanas 

eller utvecklas i sin lek. Genom att hela tiden förnya materialet anser pedagogerna att 

materialet och leken blir mer intressant för barnen.  

 

Enligt pedagogerna kan ett kreativt material bestå av; byggklossar, duplo, tyg, rör av olika 

slag, egen producerat material i olika former som barnen kan bygga och konstruera med. Det 

sistnämnda kom upp på grund av att pedagogerna planerar att presentera ett eget material i 

byggrummet. Det ska bestå av kartonger och andra förpackningar för att inspirera till andra 

lösningar och konstruktioner än det befintliga materialet. Detta projekt hade dock inte tagit sin 

början då intervjuerna gjordes. 

 

En av pedagogerna uttryckte ett behov av att få inspiration utifrån genom att till exempel 

besöka andra förskolor för att se hur de skulle kunna utveckla sitt byggrum. 

3.3.3 Pedagogernas tankar kring avdelningens byggrum 

I grunden tycker alla tre att materialet de har är bra. De skulle dock vilja utveckla och bredda 

utbudet för att kunna inspirera barnen mera och locka fler barn till byggrummet. Även här 

återkom pedagogerna till materialet och miljöns betydelse; 

 

”Mer material tror jag det skulle behövas där inne till bygg och konstruktion. Jag skulle 

gärna vilja ha en spegelhörna, inte bara på en vägg utan i en hörna för det ger en helt annan 

dimension på det man bygger och på sig själv med om man tittar i den.” 

 

Pedagogerna anser att det inte är helt enkelt att få tag på material vilket beror på dålig 

ekonomi men också brist på egen kunskap om vad som kan behövas. De har frågat föräldrar 

om de kan bidra med material men det var svårt att veta exakt vad det var avdelningen 

behövde. En av pedagogerna uttrycker en önskan att ha mera tid till att vara med barnen i 
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byggrummet. Som det fungerar nu upplever pedagogen att det finns så mycket andra 

rutinmoment som måste göras vilket gör att tiden tillsammans med barnen blir liten. 

 

En av pedagogerna uttrycker en önskan om en byggverkstad där barnen själva kan konstruera. 

Pedagogen skulle vilja ha ett byggrum inne och ett ute på gården. Det svåra med detta ansåg 

hon var alla bestämmelser kring vad man får ha på en förskolegård, att få tiden att räcka till 

och att hitta bra material. 

 

Att det är pedagogens ansvar att se till att alla barn lockas till byggrummet tas upp av en av 

pedagogerna. Det är pedagogen som har möjligheten att göra miljön attraktiv för alla barn 

anser hon. 

3.3.4 Pedagogernas tankar kring vad barnen gör i byggrummet 

Pedagogerna upplever att när barnen leker ensamma blir det sällan bygg- och 

konstruktionslekar. Istället använder barnen materialet till annat, till exempel den stora 

klosslådan blir en båt, en kloss används till gitarr med mera. Vikten av att det finns en 

pedagog närvarande i byggrummet tar de alla upp. De anser sig ha en positiv inverkan på 

bygg- och konstruktionsleken genom att den blir mer fruktsam och strukturerad i deras 

närvaro. Barnen stannar både i leken och i rummet längre än när de leker ensamma; 

 

”Är vi med blir det bygg och konstruktion men är vi inte med tycker jag det mest blir att de 

kastar ut leksaker ur den stora lådan och gör stora lådan till båt. Lite grann [här syftar 

pedagogen på att barnen utför lite bygg och konstruktion på egenhand] men det fodrar nog att 

vi är med för att det ska mynna ut i någon bygglek, annars blir det annat.” 

 

Två av pedagogerna upplever att barnen leker och bygger mycket med duplo. De allra yngsta 

kämpar med att få ihop bitarna medan de äldre fokuserar på att bygga högt och leka med de 

olika duplo djuren. Den tredje pedagogen upplever att barnen knappt leker med duplo alls när 

de leker ensamma. 

 

Enligt pedagogerna är klossar ett material som används mycket ihop med bilar. Barnen tar 

trekantiga klossar och kör bilarna nedför. De bygger vägar och garage. Klossarna anser de 

även används av barnen för att bygga slott och diverse staket. 

3.3.5 Vilka barn pedagogerna upplever är mest i byggrummet 

Här poängterar pedagogerna ännu en gång vikten av att de är närvarande. De upplever att 

deras närvaro gör att barnen oftare intresserar sig för att vara i byggrummet. Anledningen till 

det anser de är att barnen tycker det är roligt och inspirerande när en pedagog deltar i leken. 

När pedagogerna specificerar vilka barn som uppehåller sig mest i byggrummet går deras 

åsikter något isär. En anser att det är de barnen som befinner sig i åldern 2,5 – 3 år. De yngsta 

barnen anser hon leker där de råkar vara och de äldsta, över tre år, springer mest omkring för 

tillfället. En annan av pedagogerna upplever att barnen i stort sett inte alls leker i byggrummet 

utan det är pedagogernas närvaro som styr barnen. Är en pedagog i byggrummet anser hon att 

alla barnen söker sig dit. Den tredje upplever det som att det främst är de äldsta barnen som 

söker sig till byggrummet, de som är runt tre år och uppåt, men pedagogen tycker inte att det 

är helt självklart vilket hon uttrycker sig så här; 

 

”vilken ålder och vilka barn som leker där kan jag inte svara på. Ofta är det ju de äldre 

barnen som konstruerar själva, då är man mest med bredvid och tittar på. Men de minsta 

barnen är ju också där och grejar med någonting. Sitter en vuxen där så är alla runt en.” 
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Två av pedagogerna reflekterar över huruvida det är mest pojkar eller flickor som leker i 

byggrummet. En av dem poängterar den ojämna könsfördelningen som en tänkbar anledning 

till att det kan vara fler pojkar som leker där, även om så inte behöver vara fallet. Den andra 

pedagogen reflekterar över att materialet i byggrummet är traditionellt sett riktat till pojkar 

(bilar och klossar) vilket kan innebära att flickor inte leker där lika mycket. 
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

4.1.1 De barn som uppehåller sig i byggrummet 

Utifrån mina erfarenheter och utifrån den litteratur jag läst fanns en bild av att byggrummet 

användes mest utav pojkar. Detta är inget jag har kunnat bekräfta i mina observationer. 

Eftersom barngruppen bestod av 15 barn där endast fyra var flickor går det inte att dra några 

slutsatser om rummet mest används av pojkar eller flickor. Den grupp som vistades över 60 

minuter i byggrummet (kategori A) bestod av en flicka på 1,10 år och en pojke på 2,3 år. Den 

kategori som innehöll flest barn var kategori C som vistades där i 15-30 minuter. Denna 

kategori innehöll framförallt barn i åldern 2-3 år. Detta stämmer överrens med vad 

majoriteten av pedagogerna upplevde. Deras bild var att de barn som mest vistades där var de 

äldsta barnen på avdelningen, barn i åldern 2,5–3 år. Kategori E där vistades 0 minuter i 

byggrummet. De barnen kom till förskolan mitt under observationstiden. Då byggrummet 

ligger en bit in på avdelningen ser jag det som en tänkbar anledning till att de inte sökte sig 

dit. Många av barnen sätter sig i soffan och läser efter att de sagt hejdå till sin förälder. Senare 

under dagen kan dessa barn mycket väl söka sig till byggrummet, vilket jag i så fall inte har 

haft möjlighet att observera. 

  

4.1.2 Vad barnen gör i byggrummet 

Barnen sysselsatte sig framförallt med aktiviteter som grupperats inom kategorierna 

”föreställande lek” och ”undersökande syssla”. Som jag tidigare nämnt såg jag att dessa två 

sysselsättningar ofta skedde tillsammans. Jag har tolkat det som att barnen var tvungna att 

komma underfund med hur materialet fungerade för att kunna utföra en föreställande lek. En 

annan förklaring är att barnen på avdelningen är i den åldern då de undersöker föremål för att 

se hur de kan användas. En vanlig sysselsättning var att skruva på och av lock samt öppna och 

stänga lock. Dessa sysslor tolkar jag hade ett annat syfte än att lära sig något för att få leken 

att komma vidare. Jag uppfattade att barnen utförde detta utforskande dels för att de var nöjda 

med att de kunde, men också för att de upplevde funktionen som rolig. 

 

Den mest svårtolkade av mina kategorier var de barn som gick runt tillsynes utan mål. Som 

observatör kan man inte veta vad barnet har för tankar med vad det gör utan man kan bara 

försöka sig på en tolkning (Sträng & Persson, 2003). Till exempel var det under en dag en 

flicka, 2 år och 11 månader, som hamnade under denna kategori flertalet gånger. Anledningen 

till det tolkar jag som att hon inte hade något konkret syfte i leken utan det primära var att bli 

delaktig i den gemenskap två pojkar hade. 

 

Barnen lekte framförallt ensamma men interagerade ibland med sina kamrater under kortare 

stunder. Barnen sökte oftare kontakt med pedagogerna än tvärtom. Även här rådde det en 

tidsskillnad i hur länge tillfällena rådde. De tillfällen barnen sökte kontakt med en pedagog 

varade under korta stunder. Syften barnet hade med kontakten var till exempel att få hjälp 

med något men även för att den ville leka tillsammans med pedagogen. Detta passade inte 

alltid för pedagogen. Däremot vid de tillfällen då pedagogen själv tog initiativ till att 

interagera med barnen fanns det mer tid för pedagogen att vara tillsammans med barnen. Det 

innebar att det var pedagogen som styrde över när och hur länge samspelet mellan pedagogen 

och barnen kunde ske, vilket barnen fick rätta sig efter. 
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4.1.3 Miljön i byggrummet 

Materialet i byggrummet innehöll främst traditionellt bygg- och konstruktionsmaterial; 

klossar, duplo, och bilar. Rummet låg placerat mellan två andra rum vilket gjorde att barn och 

pedagoger var tvungna att gå igenom byggrummet för att ta sig till lägenheten och tillbaka in 

till matrummet. Detta innebär att byggrummet är ett genomgångsrum med risk att barnen blir 

störda av personer som går förbi. Det inträffade att det som barnen byggt rasade eller att 

barnet ändrade sitt fokus då någon gick förbi. Det förekom även att barn inte blev störda trots 

att flera kamrater gick förbi och råkade stöta till dem. 

4.1.4 Pedagogernas tankar kring byggrummet 

För att kunna skapa ett bra och fungerande byggrum ansåg pedagogerna att det behövdes ett 

kreativt material valt utifrån barnens ålder, behov och intressen. För att tillgodose alla barn 

bör materialet vara brett och bytas ut då och då när barnen behöver nya utmaningar. Därför 

skulle pedagogerna vilja satsa på materialet i sitt befintliga byggrum för att göra miljön mer 

lockande och utvecklande. Konkreta förslag på vad kreativt material innebar var; tyg, kartong, 

spegelhörn, byggklossar, rör i olika dimensioner, duplo och annat material som de själva kan 

skapa av exempelvis olika förpackningar så som mjölkkartonger m.m. Pedagogerna upplevde 

att tid, pengar och inspiration var de främsta hindren i utvecklingen av deras byggrum. För att 

leken skulle bli kreativ såg pedagogerna sin egen närvaro som det främsta medlet för att få en 

kreativ lek. Deras främsta uppgift då var att inspirera och uppmuntra barnen. När pedagogerna 

inte är närvarande upplever de att barnen inte leker så mycket bygg- och konstruktionslekar. 

Pedagogerna hade olika åsikter om vilka barn som tillbringar mest tid i byggrummet. Däremot 

var de alla överrens om att när en av dem fanns med i leken sökte sig alla barnen dit, oavsett 

ålder eller kön.  

 

4.2 Tillförlitlighet 
 

Avdelningen jag gjorde mina observationer och intervjuer på var sedan tidigare känd för mig 

då jag haft största delen av min verksamhetsförlagda utbildning där. Risken med att göra sin 

studie på en tidigare känd förskola är att det kan vara svårt som observatör att vara objektiv. 

Den positiva aspekten anser jag är att det inte behövdes avsättas någon tid till att barnen 

skulle lära känna mig. Detta tror jag framförallt är viktigt då man observerar barn i åldern 1-3 

år som jag anser behöver tid till att skapa ett förtroende inför en ny person. Med tanke på den 

tid jag haft tillförfogande passade det bäst att göra mina studier på en avdelning där jag var 

känd sedan tidigare då jag inte hade möjlighet att avsätta tid till att lära känna gruppen. 

 

Som jag tidigare har varit inne på var könsfördelningen i barngruppen mycket ojämn, av 

femton barn var endast fyra stycken flickor. Dessutom var det ett bortfall under veckan vilket 

innebar att det som mest var tre flickor närvarande under en dag. Detta innebär att jag inte kan 

dra några slutsatser vad gäller skillnader utifrån genus i byggrummet. På grund av detta har 

jag avstått från att dra några slutsatser vad gäller jämställdheten mellan könen på avdelningen. 

 

I mina observationer har jag använt mig både av kategoriseringsschema och av videokamera. 

Detta har gjort det möjligt för mig att kontrollera vissa delar av det jag antecknat med det 

inspelade materialet vilket gjort observationerna mer tillförlitliga. Det inspelade materialet 

under veckan var sammanlagt 156 minuter.  Med tanke på mängden data finns det säkert fler 

aspekter man skulle kunna reflektera över i materialet. För att begränsa mig var jag tvungen 

att välja ut vissa delar att fokusera på. 
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Vad gäller intervjuerna upplevde jag att pedagogerna gav uttömmande svar och besvarade 

min frågeställning kring hur pedagogerna ser på hur ett fungerande byggrum ska se ut. Innan 

jag genomförde intervjuerna hade jag gjort observationerna och dokumenterat miljön. Tanken 

var att detta skulle ligga till grund för formandet av intervjufrågorna. På grund av att de skulle 

ha storstädning på avdelningen fick observationerna skjutas upp en vecka. Det innebar att 

tiden efter observationerna och inför intervjuerna inte blev lika lång som planerat så jag hann 

inte gå igenom alla videoupptagningar. Därför fick jag utgå ifrån kategoriseringsschemana 

och inventeringen av miljön i formulerandet av intervjufrågorna. Pedagogerna fick tillgång till 

frågorna dagen före intervjutillfället. Det hade varit önskvärt att de fått mer tid att reflektera 

över dem men då tiden inte fanns och med tanke på de uttömmande svaren anser jag att det 

inte haft någon större negativ inverkan på validiteten. 

 

Även om resultatet av mina studier framförallt gäller denna avdelning anser jag att studien ger 

en fingervisning om hur det kan se ut även på andra förskolor. Till exempel har det visat sig, 

både utifrån litteraturen och i mina resultat, att materialet i byggrummet är traditionellt. 

Därför tycker jag man kan dra generella slutsatser bland annat vad gäller miljön, trots att jag 

endast studerat en förskoleavdelning.  

 

4.3 Byggrummets funktioner utifrån litteratur och resultat 

 

4.3.1 De barn som uppehåller sig i byggrummet 

Läroplanen för förskolan säger att alla förskolebarn ska få utveckla sin förmåga att konstruera 

med olika material, eftersom det bland annat ger barnen tillfälle att bearbeta sina erfarenheter 

och synintryck (Utbildningsdepartementet, 1998). Därför är det viktigt att alla barn lockas till 

att utforska bygg- och konstruktionslek. I mina studier visade det sig att vissa av barnen i 

gruppen inte var i byggrummet alls under den tiden jag observerade. Det kan betyda att 

materialet skulle behöva utvecklas för att locka fler barn till bygg- och konstruktionslek 

(Mylesand 2007). Detta gav även pedagogerna uttryck för i intervjuerna då de skulle vilja 

utveckla sitt byggrum genom att bredda och utveckla sitt material. För att kunna locka alla 

barn till byggrummet anser Mylesand (2007) att materialet ska presenteras så att det inbjuder 

till aktiviteter och får barnen att bygga och utforska olika konstruktioner. Detta uppfylls 

genom att materialet är tydligt placerat (Mylesand 2007, Løkken, Haugen och Röthle 2006). 

 

Pedagogerna ansåg att deras närvaro gjorde att i stort sätt alla barn sökte sig till byggrummet. 

Det innebär att om de närvarade mer skulle fler barn intressera sig för bygg- och 

konstruktionslek. För att pedagogerna ska kunna vistas i byggrummet mer anser jag att de 

behöver mer tid. Då personalstyrkan oftast inte var fulltalig under den tid jag observerade var 

utrymmet för pedagogen att närvara begränsad då de hade mycket annat att göra. Till exempel 

att ta emot barn och föräldrar, byta blöjor samt skala och dela frukt inför fruktstunden. Alla 

dessa moment hindrade dem från att närvara i den fria leken. 

 

Det traditionella materialet i byggrum (klossar, bilar, lego) riktar sig oftast till pojkar och 

lockar därför främst pojkar till byggrummet (Mylesand 2007, Nordin-Hultman 2004, Nelson 

och Svensson 2005, Skogh 2001). I mitt resultat av observationerna kan jag varken se att 

pojkar eller flickor vistas mer eller mindre i byggrummet. Däremot kan jag se, som jag 

tidigare nämnt, att materialet präglas av traditionellt byggmaterial. Utifrån Mylesands (2007) 

erfarenheter tolkar jag det som att byggrummet på avdelningen skulle behöva utöka sitt 

material. Då skulle fler barn kunna lockas till bygg- och konstruktionslek och i och med det 

ges möjlighet att utveckla leken och lärandet. 
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I den granskade litteraturen framkommer det att pojkar och flickor anses lockas av olika sorts 

material och har olika strategier i sin bygg- och konstruktionslek (Nelson & Svensson 2005, 

Mylesand 2007, Nordin-Hultman 2004). Författarna går inte närmare in på varför det är på 

detta sätt, vilket jag tycker skulle vara intressant. Mylesand (2007) till exempel tar upp att 

flickor oftast vill bygga vackert med tyg och olika färger men hon reflekterar inte över varför 

det är så viktigt för just flickorna. 

 

Det skulle vara intressant att se vad den skeva könsfördelningen har för inverkan på gruppen 

flickor respektive pojkar. Det kan vara så att flickorna kommer än mer i skymundan på grund 

av att de är så få. Wahlström (2003) skriver att förskolan är en instans som föder den manliga 

normen genom att värdera pojkars lek som mer värd än flickors. Utifrån det perspektivet 

skulle grupper där flickor är i minoritet, som på den aktuella avdelningen, än mer 

diskrimineras och hamna i skymundan. Detta pågrund av att de inte bara är i minoritet utan 

för att flickor som grupp enligt Wahlström (2003) särbehandlas negativt pågrund av kön. Ett 

annat scenario skulle kunna innebära att, flickorna på grund av att de är i minoritet, kommer 

närmare pojkarna och därför tar till sig samma beteenden och förväntningar som dem. Det 

skulle innebära att de bröt normen av hur en flicka förväntas vara vilket skulle kunna 

provocera pedagogerna. Det skulle inte bli jämställt på avdelningen mellan pojkar och flickor 

då det sätt flickorna förväntas vara trots det inte värderas lika högt. Enligt Berner (Berner red., 

2003) återskapar skolan samhällets normer i undervisning och bemötande av flickor och 

pojkar, vilket jag tolkar även gäller förskolan. Detta menar författaren gör att flickor behöver 

ges mer utrymme och stöd i undervisningen. Den grupp som jag har studerat innehåller få 

flickor och man kan tolka det Berner skriver som att dessa flickor därför behöver ännu mer 

stöd och uppmuntran för att inte bli osynliga. Eidevald (2009) däremot menar att man kan 

tackla problematiken på ett annat sätt. Genom att utgå ifrån att pojkar och flickor beter sig på 

olika sätt och har olika behov menar Eidervald (2009) att man förstärker olikheterna, vilket 

medför att man inte ser individerna i gruppen. Utifrån det sättet att tänka skulle pedagogerna 

genom att fokusera på varje individ i gruppen, och dess behov, kunna tillgodose alla utan att 

särbehandla efter kön. På liknande sätt anger Mylesand (2007) att könsuppdelade grupper 

innebär att olikheter understryks i stället för att man inriktar sig på att locka alla barn till olika 

aktiviteter oberoende av om de är pojkar eller flickor och utan förutfattade meningar om deras 

intressen. 

4.3.2 Vad barnen gör i byggrummet 

De två kategorier av sysslor som förekom allra mest i byggrummet var föreställande lek och 

undersökande syssla.  Vad jag upplevde som mest förvånande var att konstruktionsleken 

förekom i så låg grad. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) innehåller 

konstruktionsleken både låtsaslek och tillfällen till utforskande. Det var tydligt att barnen i 

observationerna var tvungna att undersöka materialet innan de kunde uppnå målet med sin 

handling, vilken kunde vara den föreställande leken. Denna tolkning anser jag man även kan 

använda på konstruktionsleken som precis som den föreställande leken kräver att man förstår 

sig på leksakerna och hur de kan användas. Barnens låga ålder, 1-3 år, kan förklara varför de 

främst undersökte materialets möjlighet och funktioner. För att de ska kunna göra mer 

avancerade byggkonstruktioner krävs att de kan hantera materialet. Det kan vara en av 

anledningarna till varför konstruktionslek i förhållande till övriga sysslor förekom i så låg 

grad. Dessutom var det mest vanligt att barnen använde sig av konstruktionsmaterial vilket 

styrker tolkningen att barnen framförallt utforskade materialet eftersom bygg de inte byggde 

och konstruerade så mycket.  
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En annan grupp av föremål som förekom ofta var saker som egentligen hörde hemma i 

lägenheten. I en av intervjuerna förklarade en pedagog att de bestämt att barnen skulle få 

flytta föremål på avdelningen då de ansåg att barnen hade ett behov av detta. Enligt Nordin- 

Hultman (2004) gör pedagogerna helt rätt eftersom författaren anser att användningsområdena 

för leksaker begränsas om de endast får användas på ett och samma ställe. Detta menar 

författaren även får andra negativa konsekvenser ur genussynpunkt. I sina studier såg 

nämligen Nordin-Hultman (2004) att förskolor tenderade att placera leksaker som traditionellt 

sett tillhör pojkar i byggrummet vilket innebär att materialet skulle kunna få flickor att välja 

bort att leka där. Mylesand (2007) menar att det är av stor vikt att var sak har sin plats när det 

handlar om byggrummet. Vidare skriver Mylesand att materialet tappar sin funktion då det 

hamnar på fel plats. För att undvika detta ska pedagogerna finna annat material som 

tillgodoser barnens behov (a.a.). Detta innebär att på förskolan Mylesand (2007) beskriver 

finns ett mycket brett material. Jag är benägen att hålla med Mylesand (2007) då det på 

avdelningen jag gjort mina studier förekom så pass lite bygg- och konstruktionslek. Eftersom 

byggrummet ska vara en plats för barnen att utforska bygg och konstruktion är det viktigt att 

det stimulerar just dessa delar. Jag upplevde att material som kom in från andra områden inte 

gjorde det. Detta ger även pedagogerna uttryck för i intervjuerna men de upplever att det inte 

är helt lätt att veta vad för sorts material barnen behöver. För att få mer klarhet i vad som 

behövs och vad pedagogerna har för tankar kring byggrummet skulle de behöva reflektera 

tillsammans i arbetslaget. Detta anser även Mylesand (2007) och Wahlström (2003) som 

poängterar vikten av att pedagogerna ges tid till reflektion för att tillsammans få till en 

förändring. Ett annat sätt att få barnen att i högre grad än nu utveckla sin lek i byggrummet är 

att pedagogerna är mer närvarande i byggrummet under den fria leken. För, som pedagogerna 

själva uttrycker det, söker sig fler barn dit och leken blir mer strukturerad kring bygg och 

konstruktion när de är närvarande. Detta menar även Nelson och Svensson (2005) som skriver 

att det inte är materialet i sig som är pedagogiskt utan blir det genom att det används på ett 

lustfyllt sätt i gemenskap. 

 

Det var vanligt att barnen sysselsatte sig själva och endast under kortare stunder interagerade 

med en kamrat. Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) börjar barn leka med varandra då de kan 

kommunicera genom talspråket (detta hör ihop med hennes definition av vad lek innebär, och 

då främst låtsas leken). Vidare menar Knutsdotter Olofsson att barn i åldern 1-2 år samspelar 

men utan att uppnå låtsasleken och därför stannar vid att jaga och härma varandra. Enligt 

Løkken, Haugen och Röthle (2006) är det i åldern 1-2 år som barnen gör sitt första försök till 

att samspela i leken korta stunder, 5-10 sekunder. Båda studierna stämmer överrens med det 

jag sett i mina observationer. Barnen var i åldern 1-3 år och enligt tidigare nämnda författare i 

början av sin utveckling av sitt sociala samspel. Barnen interagerade korta stunder med 

varandra genom att till exempel försvara den leksak de hade eller genom att ge en leksak till 

någon annan. När det förekom att två barn lekte längre stunder tillsammans var paren alltid de 

samma och i åldern 2,5 -3,5 år . De tillhörde de äldsta barnen och hade därför kommit längre 

än sina kamrater med sitt sociala samspel. 

4.3.3 Personalens tankar kring byggrummet 

I intervjuerna poängterar alla pedagoger vid flera tillfällen att deras närvaro har en positiv 

inverkan på lek och lärande i byggrummet. Enligt litteraturen har den vuxne den viktiga rollen 

av att vägleda barnen i lek och lärande (Sträng & Persson, 2003, Knutsdotter Olofsson, 1987, 

Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). För att uppnå detta ska pedagogen observera och 

hjälpa barnen att komma vidare i leken genom att styra den, välja bra material och uppmuntra 

(Knutsdotter Olofsson, 1987). Williams (2006) belyser vikten av att pedagogerna är delaktiga 

i leken och då informerar barnen om deras rättigheter och att de kan dra nytta av varandra. 
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När jag frågade pedagogerna om hur de gör för att få barnens uppmärksamhet och att komma 

till byggrummet svarade de att de inte behövde göra så mycket. De upplever att barnen 

kommer så fort de sätter sig ned. Jag tolkar det som att barnen ser pedagogen som signalerar 

att den tänker interagera med barnen vilket de tycker är mycket givande och därför söker de 

sig dit. Mylesand (2007) har samma erfarenheter från när hon arbetade med en grupp 1-

åringar. Eftersom de yngsta barnen är i så stort behov av vuxenstöd och kontakt bestämde 

Mylesand och hennes kollegor att det alltid skulle finnas en pedagog i byggrummet, för att 

vägleda och inspirera barnen. Genom att vara närvarande och delaktig kan pedagogen utmana 

och inspirera barnen till nya möjligheter. I och med det kan också pedagogerna bli medvetna 

om vilka barn som vistas där och se till att alla barn intresserar sig för byggrummet (a.a.). 

Detta menar Mylesand (2007) är extra viktigt när det handlar om barn i 1-årsåldern som oftast 

söker sig till de platser där pedagogen är. Pedagogerna på avdelningen är medvetna om den 

positiva konsekvensen av sin närvaro men som jag upplevde det fanns inte alltid möjligheten 

till att vara nära barnen i den fria leken på grund av rutinmoment och att de ännu inte hunnit 

bli full personalstyrka då en personal börjar arbeta klockan nio. Ur intervjuerna framkom att 

pedagogernas tankar om vilken uppgift de hade i den fria leken var att, precis som litteraturen 

tar upp, inspirera och vägleda barnen. 

 

Barn blir inte medvetna om fenomenet teknik om de inte blir uppmärksammade på vad det är. 

Detta kan till exempel göras genom att pedagogerna upplyser barnen om vad i deras vardag 

som är teknik samt ger dem tillgång till ett material som lockar till att utforska teknik. Om 

man erbjuder barnen nytt material efter hand som kan utveckla deras utforskande kan det ge 

dem en större förståelse för teknikens möjligheter. (Lärarförbundet, tidningen Förskolan, 

2002). Det är pedagogens ansvar att belysa och erbjuda teknik genom val av material och 

genom reflektioner tillsammans med barnen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 

skriver att man som pedagog inte kan styra vad barnen ska lära sig men man kan skapa 

situationer där man utmanar barnens tankar och reflektioner. För att kunna göra det krävs att 

pedagogen har vissa kunskaper i teknik. Genom att skaffa sig kunskap om vad som är teknik 

tror jag tekniken även blir mer synlig för pedagogen. Med den kunskapen i ryggen kan man ta 

på sig ”teknikglasögonen” och tillsammans med barnen utforska dess möjligheter. 

 

Ett exempel på vad man skulle kunna göra för att erbjuda barnen möjligheten att upptäcka 

teknik kan vara genom en ”teknikvandring”. Det innebär att man går runt på förskolan eller 

förskolegården och letar efter vissa mekanismer såsom handtag, broar, gångjärn eller dylikt. 

Samtidigt reflekterar man tillsammans med barnen över funktionen och konstruktionen. Detta 

är ett sätt att inspirera barnen där de skaffar sig kunskaper och erfarenheter att använda sig av 

i bygg- och konstruktionslek.  

 

Enligt Løkken, Haugen och Röthle (2006) är det pedagogernas ansvar att utforma miljön på 

ett tillfredsställande sätt eftersom de har möjligheten att se vad som behövs och kan utifrån 

det förändra miljön. På den aktuella avdelningen var byggrummet utformat på ett relativt 

klassiskt sätt. Materialet bestod mest av klossar, bilar och duplo. Rummet är ett 

genomgångsrum. Därför rör sig många barn och vuxna genom rummet vilket jag upplevde 

ofta hade en negativ konsekvens på leken. För att få byggrummet till en mer ostörd plats 

skulle man behöva möblera om så att framförallt klossarna fick en mer ostörd plats. Som det 

ser ut nu krockar klossarna med bilarna då bilmattan är placerad precis bredvid klosslådan.  

4.4 Förslag till fortsatt forskning/ praktisk tillämpning 
 



  28 

 

 

Under mina observationer blev det tydligt att det fanns en viss hierarki i barngruppen. När 

vissa barn ville ha en leksak eller bara närmade sig gav barnet ifrån sig leksaken eller flyttade 

på sig utan att ha blivit ombedd att göra så. Enligt Johansson (2008) har makt en stor plats 

bland barn på förskolor. Barnen besitter olika mycket makt vilket yttrar sig genom vilka barn 

som framför andra har tillträde till vissa leksaker (a.a.). I leken pågår hela tiden en 

förhandling om makten vilket yttrar sig i lekens innehåll och material. Vad som ger makt, 

enligt författaren, kan vara faktorer som kön, ålder och behov. När det handlar om makt i 

förhållande till genus har det visat sig att pojkar och flickor använder sig av olika strategier 

för att få makt vilka är formade utifrån könsnormerna. (Johansson, 2008). Utifrån det 

Johansson (2008) skriver och det jag såg under mina observationer skulle det vara intressant 

att studera hierarkier i barngrupper på förskolan. Jag kan tänka mig att barn kan ha olika 

status i de olika rummen på avdelningen. Ett barn kanske har högstatus i lägenheten men inte i 

byggrummet och så vidare. Det skulle även vara intressant att se hur de barn som inte är 

införstådda i maktsystemet beter sig och blir bemötta. En sådan studie skulle ge pedagoger en 

inblick i hur en barngrupp kan fungera och i vilka avseenden dessa rangsystem är negativa 

eller positiva. 

 

I mina reflektioner kring pedagogens roll i bygg- och konstruktionslek blev det tydligt att vad 

teknik är och hur den kan användas bland de yngsta barnen på förskolan inte är helt uppenbar. 

Därför skulle det vara intressant att studera vad pedagoger har för bild av teknik och hur den 

kan användas i förskolan. Lärare måste ha bra kunskaper i teknik för att kunna utmana och 

inspirera barnen i utforskandet av teknik, inte minst ur genussynpunkt (Lärarförbundet, 

tidningen Förskolan 2002). Det är viktigt att barnen får uppleva teknik med kroppen och med 

sina sinnen (Lärarförbundet, tidningen Förskolan 2002). Detta kräver att man som pedagog 

har verktygen så att man kan erbjuda barnen dessa upplevelser. Förskollärare har ett stort 

ansvar i att väcka intresse hos barnen för teknik. Då tekniken finns överallt omkring oss gäller 

det bara att se den och ta på ”teknikglasögonen” och börja utforska tillsammans med barnen. 

Tekniken blir då tydlig och tillgänglig för barnen. (Lärarförbundets förlag, tidningen 

Förskolan temaserie nr. 4, 2002) 

 

Som jag tog upp i inledningen har teknik genom historien ansetts tillhöra männen och formats 

utifrån deras önskemål och intressen. Det har inneburit att kvinnor inte känt sig delaktiga och 

intresserade av ämnet. För att få fler kvinnor intresserade av tekniska utbildningar har 

åtskilliga projekt genomförts utan större framgång. (Berner 2003, Skogh 2001). Utifrån dessa 

referenser anser jag det extra viktigt att pedagoger på förskolor får mer kunskap om vad 

teknik är och hur den kan användas. Berner (2003) skriver att kvinnor har lågt intresse, eller i 

alla fall medvetenhet, kring teknik och med tanke på att personalen på förskolor är 

kvinnodominerad drar jag slutsatsen att många inte ser vikten av teknik i förskolan. En studie 

som fokuserar på pedagogers intresse och uppfattning av teknik i förskolan skulle kunna få 

fler pedagoger att se nyttan med teknik vilket skulle kunna leda till att de tar på sig 

”teknikglasögonen”. Då tror jag barn och pedagoger skulle få ett mer okomplicerat 

förhållande till teknik. 
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5. Slutsatser 
 

5.1 Vilka barn uppehåller sig i byggrummet? 
 

Det gick inte att urskilja någon homogen grupp som vistades i byggrummet mer än de övriga 

barnen. Det fanns barn som under observationstillfällena inte var i byggrummet alls. Om 

dessa barn använde byggrummet utöver den observerade tiden vet vi inget om. För att locka 

fler barn skulle materialet och den övriga miljön i byggrummet behöva utvecklas. Även 

pedagogernas närvaro i byggrummet har en positiv inverkan på den fria leken i byggrummet. 

När en pedagog kommer till byggrummet söker sig alla barn dit oavsett ålder eller kön. I och 

med att pedagogerna närvarar kan de styra och inspirera bygg- och konstruktionsleken. 

 

Utifrån ett genusperspektiv kunde jag inte dra några slutsatser från mina observationer av den 

fria leken i byggrummet. I litteraturen jag läst drar jag dock slutsatsen att det viktiga inte är att 

man gör på det ena eller andra sättet för att få en jämställd förskola. Det viktiga är att 

pedagogerna ges tid att tillsammans reflektera över hur de tänker för att sedan utveckla ett 

genusmedvetet pedagogiskt arbete. Även om man inte vill arbeta med könsuppdelade grupper 

måste man vara medveten om att man är påverkad av de normer som finns i samhället och att 

det är förskolans uppdrag att ge pojkar och flickor samma möjligheter 

(Utbildningsdepartementet, 1998).  

 

5.2 Vad gör barnen i byggrummet? 
 

Barnen sysselsatte sig mest med att utforska materialet samt till att utföra föreställande lek. 

Med tanke på barnens ålder, 1-3 år, är det inte konstigt att de utforskar materialet i så hög 

grad. För att de ska kunna utveckla sin föreställande lek och konstruktions lek krävs att de 

kommer underfund med materialets möjligheter. Min slutsats blir därför att barnen framförallt 

utforskade detta material och i framtiden förhoppningsvis utvecklar utforskandet till 

konstruktionslek och föreställande lek. 

 

Även andra insatser anser jag skulle kunna ge en mer konstruktiv lek i byggrummet. 

Utformandet av byggrummet på den aktuella småbarnsavdelningen var klassiskt. Materialet 

bestod mest av klossar, duplo och bilar. Andra föremål som barnen använde sig mycket av i 

byggrummet var material från lägenheten. Detta bidrog inte till att utveckla bygg- och 

konstruktionsleken. För att få en mer kreativ bygglek anser jag att material som inte hör till 

byggrummet inte borde användas där i lika hög grad som idag. Genom att erbjuda ett bredare 

bygg- och konstruktionsmaterial är det också möjligt att barnen skulle känna ett mindre behov 

att flytta annat material till byggrummet. 

 

Barnen lekte framför allt ensamma och interagerade sällan med sina kamrater. Detta anser jag 

beror på barnens låga ålder. De har inte utvecklat sitt talspråk och sitt sociala samspel 

tillräckligt för att kunna interagera med varandra under längre stunder. För barnen var det 

lättare att samspela med en pedagog. Hur ofta och när samspel uppstod mellan barn och 

pedagoger styrdes av pedagogens möjligheter och intresse av att interagera med barnen. För 

att utöka tiden pedagoger och barn interagerar med varandra behövs mer tid för personalen att 

vara i barngruppen. 
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5.3 Pedagogernas roll i byggrummet 
 

För att få en mer konstruktiv lek i byggrummet behöver pedagogerna vara mer närvarande. 

Genom att skaffa sig mer kunskap om hur teknik kan användas i den pedagogiska 

verksamheten kan pedagogerna inspirera barnen än mer i sitt utforskande av ämnet och bidra 

till att de tar på sig ”teknikglasögonen”. 

 

Enligt pedagogerna behövs ett kreativt material format utifrån barnens ålder och intressen för 

att få ett väl fungerande byggrum. De ansåg även att utbudet av material skulle vara brett för 

att kunna tillgodose alla barns önskemål. Med tanke på hur byggrummet var utformat skulle 

pedagogerna därför kunna förbättra miljön i rummet. Detta skulle få positiva konsekvenser 

genom att det skulle inspirera och locka fler barn till rummet. Utifrån vad Løkken, Haugen 

och Röthle (2006) skriver ligger ansvaret att förbättra miljön i byggrummet på pedagogerna. 

Jag kan hålla med författarna till en viss del. 

 

En av de större bristerna med byggrummet är dess placering som genomgångsrum. Det finns 

ingen lösning på avdelningen av detta problem. Dessutom är det inte pedagogerna som råder 

över ekonomi och inköp vilket begränsar dem. 

 

Framförallt anser jag att pedagogerna skulle behöva tid till att reflektera tillsammans för att 

förbättra den befintliga miljön och få inspiration och kunskaper i vilka möjligheter det finns 

med byggrummet och konstruktionsleken. 
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Bilaga 2 

Brev till vårdnadshavare 

Hej. 

Mitt namn är Ellen Franklin. Jag läser till förskollärare vid Högskolan i Gävle och är nu inne 

på min sista termin. Under min utbildning har jag varit här på förskolan då jag haft praktik. 

Senast var jag här under vecka 35-36 i år. 

Då min inriktning under utbildningen bland annat varit teknik har jag intresserat mig för hur 

barnen leker med de tekniska leksakerna på förskolan. Min uppfattning är att barnen har ett 

stort intresse av att använda teknik i sina lekar med klossar och liknande material. För att 

kunna erbjuda alla barn upplevelsen av teknik krävs att materialet och miljön tilltalar alla 

barnen. Detta vill jag undersöka mer och har därför valt att i mitt examensarbete fokusera på 

barns lek i byggrummet. Jag skulle gärna vilja göra mitt arbete på denna förskola då barnen 

och jag redan är bekanta med varandra vilket jag tror skulle underlättar arbetet för mig och 

barnen. 

Under vecka 43 planerar jag att göra observationer i barngruppen. För att kunna använda mig 

av insamlat material behöver jag Ert medgivande. Jag kommer att fotografera miljön och 

barnens lek. Bilderna kommer vara arrangerade så att man inte ska kunna identifiera 

personerna som är med på bilden. Eventuellt kommer jag att använda mig av videokamera 

som komplement till mina skriftliga anteckningar under observationerna. Detta för att i 

efterhand kunna se så mycket som möjligt av vad som händer i leken. Det videoinspelade 

materialet kommer endast hanteras av mig och eventuellt av min handledare på högskolan. 

Givetvis kan ni föräldrar få ta del av det färdiga arbetet om ni skulle önska. Ni kan när som 

helst under arbetets gång välja att dra er ur arbetet om ni vill. Om ni har några frågor kring 

mitt arbete får ni gärna kontakta mig på tfn: 813 38 eller 0707-35 77 87.  

I fall ni inte vill att ert barn skall medverka i denna undersökning fyll i nedanstående talong 

och lämna den till personalen senast torsdagen 15 oktober. I det fall ni ej lämnar in er lapp 

tolkar jag det som att ni accepterar att ert barn deltar. 

Med vänliga hälsningar Ellen Franklin 

 

 

□ Nej, mitt/ vårt barn får ej delta i denna studie. 

Namn: ……………………………………………………………… 

Datum: ……………………………………………………………..  
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Bilaga 3 

Brev till pedagogerna 

 

Hej. 

Då jag nu läser min sista termin på lärarprogrammet är det dags för 

examensarbete. 

I mitt examensarbete kommer jag undersöka den fria leken i 

byggrummet med fokus på genus. Som metod har jag tänkt observera 

barngruppen och intervjua personalen. 

Nu vill jag fråga dig om du skulle kunna tänka dig att delta i en 

intervju? Intervjun kommer ha fokus på miljön i byggrummet. 

Jag kommer spela in vårt samtal och anteckna under intervjutillfället. 

Frågorna är inte fastställda ännu då de kommer baseras på de 

observationer jag gör i barngruppen. Om så önskas kan Ni få läsa 

igenom frågorna innan intervjutillfället. Det inspelade materialet 

kommer endast att hanteras utav mig. I den slutgiltiga rapporten 

kommer det varken att framgå vilken förskola eller vilka personer som 

medverkat i studien. 

Min önskan är att få intervjua dig och dina kolleger någon gång under 

vecka 43-44.  

Givetvis är deltagandet helt frivilligt och kan avbrytas när som helst 

under arbetet om så önskas. 

Om du har några frågor går det bra att kontakta mig: 

Tel 0171-813 38 

Tel. mob. 0707- 35 77 87 

Mail: plu06efn@student.hig.se 

 

Med vänliga hälsningar Ellen Franklin 

mailto:plu06efn@student.hig.se
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Bilaga 4 

Intervjufrågor till pedagogerna 

 

1. Vilken funktion tycker du ett byggrum ska ha på en förskola? 

2. Kan du ge exempel på bra material? 

3. Vad tycker du om ert byggrum? 

4. Vilka lekar upplever du barnen leker i byggrummet? 

5. Vilka barn upplever du leker mest i bygghörnan? 

6. Skulle du vilja använda byggrummet på något annat sätt? Hur? 

 

 

 

 

 

 

 


