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Abstract 

The purpose of this study was to investigate how the goal in the curriculum that concerns 

construction can be realized in pre-school activities. The curriculum for the pre-school states 

that pre-school shall strive towards making sure each child develops the ability to build, create 

and construct with the use of different techniques, materials and tools (Skolverket, 2016a). 

The issue of this study is: how do pre-school staff interpret the goal of the curriculum and 

which preconditions do pre-school staff think they offer children to enable the development of 

the abilities defined by the goal? These questions have been answered by interviewing one 

child minder and four pre-school teachers from different pre-schools. The result shows that 

the pre-school staff interprets the goal rather literally. The participating pre-schools work 

accordingly to what can clearly be read in the wording of the curriculum goal. They build, 

create and construct and explore different tools, materials and techniques. The results also 

shows that according to the pre-school staff themselves children are offered the following 

preconditions: offer of material, the children’s interests and capabilities as a starting point, 

rules and routines to relate to and personnel. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur läroplansmålet som behandlar bygg och 

konstruktion kan realiseras i förskolans verksamhet. Det som står skrivet i förskolans läroplan 

är att verksamheten ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Skolverket, 2016a, s. 10). För 

att uppfylla syftet har följande frågeställning utgåtts ifrån: hur tolkas läroplansmålet av 

pedagogerna och vilka förutsättningar anser sig pedagogerna erbjuda barnen för att de ska 

utveckla de förmågor som målet anger? Frågeställningen har besvarats med hjälp av 

intervjuer som genomförts med en barnskötare och fyra förskollärare från olika förskolor. 

Resultatet visar att pedagogerna främst tolkar läroplansmålet relativt ordagrant. Det som görs 

på de deltagande förskolorna är det som tydligt går att utläsa i läroplansmålet. Det byggs, 

skapas och konstrueras samtidigt som olika material, redskap och tekniker utforskas.  

Resultatet visar också att pedagogerna anser sig erbjuda barnen förutsättningar i form av fyra 

huvudsakliga teman: erbjudande av material, barnens intressen och förmågor som 

utgångspunkt, regler och rutiner att förhålla sig till samt personal. 

Nyckelord 

Bygg och konstruktion i förskolan, läroplansmål, pedagoger, teknik i förskolan. 
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Inledning 
Att skriva ett examensarbete om ämnet teknik i förskolan var ett beslut som fattades med 

glädje och vid en tillbakablick på tidigare kurslitteratur fångade bygg och konstruktion min 

uppmärksamhet. Att leka med material är en given aktivitet i förskolans verksamhet 

(Utbildningsdepartementet, 2010) och det kanske vanligaste exemplet på bygg och 

konstruktion är leken med klossar. Mia Mylesand (2007) har skrivit en inspirerande bok som 

klargör att bygg och konstruktion innefattar mycket mer än att bygga torn. Boken är den 

främsta anledningen till varför jag valde att skriva om bygg och konstruktion. 

I läroplanen för förskolan finns ett särskilt mål som berör byggande och konstruerande. Det 

står skrivet att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, 

skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Skolverket, 2016a, 

s. 10). Vikten av dessa kunskaper och förmågor blir tydlig då det är något som följer barnen 

upp i åldrarna. I grundskolans årskurs ett till tre är konstruktion ett centralt innehåll i 

teknikundervisningen. Bland annat står det i läroplanen för grundskolan att barnen ska 

erbjudas möjlighet att genom eget konstruktionsarbete utforska och lära sig mer om 

materialens egenskaper och hur de kan sammanfogas (Skolverket, 2016b). Det finns således 

ett otvivelaktigt värde i att tidigt – redan i förskolan – grundlägga dessa förmågor. Barnens 

tillägnande av praktiska erfarenheter i förskolan kan leda till en växande tilltro till den egna 

förmågan (Utbildningsdepartementet, 2010). Frågan är hur arbetet med att grundlägga dessa 

förmågor går till i förskolan. Sundqvist (2016) har poängterat att det är pedagogernas 

tolkningar som avgör hur förskolans läroplan omsätts i praktiken. I det här examensarbetet 

står därför förskolepedagogers arbete med läroplansmålet för bygg och konstruktion i 

centrum. Både det som sker i den fria leken och den planerade verksamheten har varit av 

intresse. Som kunskapsöversikten ska klargöra har tidigare forskning visat att bygg och 

konstruktion till stor del sker i den fria leken, utan pedagogers aktiva deltagande. Om den fria 

leken förbisetts skulle förmodligen en hel del värdefulla berättelser gått förlorade. 

Förhoppningsvis kan resultatet som presenteras i denna studie väcka tankar kring arbetet med 

bygg och konstruktion och ge liv åt diskussioner kring hur teknikämnet kan bli en mer 

betydande del i byggandet och konstruerandet.  

 

Syfte 

I läroplanen för förskolan anges att ett av verksamhetens mål ska vara att varje barn 

”utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material 

och redskap” (Skolverket, 2016a, s. 10). Syftet med denna studie är att undersöka hur målet 

kan realiseras i förskolans verksamhet. 

 

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställning valts: 

 Hur tolkas läroplansmålet av pedagogerna och vilka förutsättningar anser sig 

pedagogerna erbjuda barnen för att de ska utveckla de förmågor som målet anger? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

Vad är bygg och konstruktion? 

Bygg och konstruktion kan ses ur olika perspektiv och behandla många olika ämnen – estetik, 

matematik, språk, empati och förhållningssätt är bara några exempel (Mylesand, 2007). I 

läroplanen för förskolan räknas målet som berör bygg och konstruktion till teknikämnet. Det 

är dock möjligt att koppla både teknik och naturvetenskap till övriga målområden i förskolans 

läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010). Förutom att bygg och konstruktion kan vara en 

upplevelse som förskolan erbjuder är det också ett språk och verktyg som barnen kan använda 

för att skapa den egna identiteten och vinna förståelse för olika samhällsfenomen (Mylesand, 

2007). 

 

Ordens definitioner 

Att bygga går ut på att sammanfoga delar och på så vis framställa ett komplicerat föremål, 

exempelvis ett hus (Nationalencyklopedin, 2017a). Att konstruera kan förklaras som att 

frambringa en plan eller modell för något och medverkan vid färdigställandet av detta är inte 

uteslutet (Nationalencyklopedin, 2017b). Svenska Akademiens ordbok (1937) presenterar en 

liknande förklaring då de menar att byggande med hjälp av en detaljerad ritning är att 

konstruera. Själva processen att göra ritningar eller modeller för något och på så sätt ange 

form och detaljer för ett tilltänkt bygge definierar SAOB också som konstruktion. Begreppen 

har med andra ord en tydlig koppling till varandra, men det finns vissa skillnader. Med de 

definitioner som erbjuds kan bygg och konstruktion förstås som något som görs (NE, 2017a; 

NE, 2017b; SAOB, 1937). Detta verkar även gälla i förskolan där det finns en stark tradition 

av görande. Att bygga och skapa ses främst som verb och det är tvetydigt vad barnen faktiskt 

förväntas lära sig (Sundqvist, 2016).  

 

Bygg och konstruktion i förskolans läroplan 

Rent allmänt kan det sägas om läroplanen att den innehåller bestämmelser kring 

verksamheten som varje förskola är skyldig att följa (Berntsson, 1999). Samtidigt som 

dokumentet styr pedagogernas arbete har pedagogerna också möjlighet att tolka 

läroplanstexten och till viss del välja hur målen ska verkställas (Berntsson, 1999). 2010 

introducerades en reviderad läroplan med förtydligade och kompletterade strävansmål. 

Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan redogör för bakgrunden 

till ändringarna av bland annat det teknikmål som detta examensarbete centrerar kring 

(Utbildningsdepartementet, 2010). I rapporten har det lämnats antydningar om hur det är tänkt 

att förskolan ska arbeta mot målet och vilka för målet relevanta erfarenheter barnen ska 

tillgodogöra sig. Utbildningsdepartementet (2010) menar till exempel att förskolan ska 

erbjuda ett brett utbud av material och redskap. För att bekanta sig med olika föremål – deras 

egenskaper och hur de förändras – kan barnen experimentera med och undersöka förskolans 

materialutbud. Det poängteras också att barn ska ha möjlighet att bearbeta materialet 

exempelvis genom uppvärmning, nedkylning och blötläggning (Utbildningsdepartementet, 

2010). För att iaktta eventuella förändringar hos materialet bör barnen också få prova på att 

blanda, böja, skära och bryta av.  Då barn bygger och konstruerar utforskas olika material och 
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skapas olika konstruktioner. Därigenom erfar barnen fenomen som balans och hållfasthet. 

Barn får även erfarenhet av proportion och perspektiv samt längd, bredd och höjd när de 

skapar ritningar, modeller och skisser (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Förskolans läroplan har betydelse för vilken typ av teknik som det främst fokuseras på i 

förskolan. Detta konstaterar Sundqvist (2016) som sett att konstruktions- och 

skapandematerial samt artefakter särskilt framhävs som teknik av tillfrågad förskolepersonal. 

Dessa fokusområden kan enkelt spåras tillbaka till läroplanens strävansmål för teknik 

(Sundqvist, 2016). 

 

Bygg och konstruktion i förskolans verksamhet 

Förskolepersonalens kunskap och egna erfarenheter tenderar att ligga till grund för deras 

tolkningar av läroplanstexten (Sundqvist, 2016). Den kunskap förskolepersonalen har om 

teknik är oftast av det vardagliga slaget och deras erfarenheter bygger på eget 

teknikanvändande (Sundqvist, 2016). En stor del av personalen saknar utbildning i 

teknikämnet samt hur det undervisas (Sundqvist, 2016; Stables, 1997). Det barnen lär sig om 

att hantera och använda teknik är beroende av personalens kunskap och erfarenheter eftersom 

detta ligger till grund för hur läroplanen kommer till uttryck (Sundqvist, 2016). För att lärare 

framgångsrikt ska kunna engagera sig i teknikundervisningen måste en del behov mötas 

(Stables, 1997). Den rådande bristen på formell utbildning har lett till en viss förvirring kring 

teknik och huruvida det är datorer, vetenskap eller hantverk. Lärarnas förståelse för vad 

teknikundervisning är behöver därför utvecklas (Stables, 1997). Lärarna behöver också hjälp 

att se hur tidigare arbete och erfarenhet kan anpassas så att teknikaktiviteter växer fram ur det 

jobb som redan pågår med barnen (Stables, 1997). Arbetet inom andra områden såsom 

matematik och estetisk verksamhet kan enligt Stables (1997) dras nytta av eftersom 

undervisning i detta oftare räknas till lärarnas styrkor. Dock är det minst lika viktigt att 

synliggöra för lärarna hur tidigare arbete kan behöva skifta fokus för att utvecklas som ett 

teknikprojekt (Stables, 1997). Lärarna måste stöttas till att så småningom våga sätta igång 

projekt utan att känna att de måste ha alla svar. Teknikundervisningen innebär risktagande för 

pedagoger såväl som barn (Stables, 1997). 

 

Material och miljö 

Förskolans miljö och material är två återkommande teman som förskolepersonal lyfter i 

tekniksammanhang (Sundqvist, 2016). Sundqvist menar att personalen tycks se det som sin 

uppgift att locka barnen till skapande genom att iordningsställa miljön och förse barnen med 

material. Därefter är det upp till barnen själva om och hur de använder materialet (Sundqvist, 

2016; Hallström, Elvstrand & Hellberg, 2015). Samtidigt som förskolepersonal tycks 

förespråka en stor mängd material (Sundqvist, 2016) hävdar Trageton (1996) motsatsen. Han 

menar att ett allt bredare utbud av material i förskolan kan få som konsekvens att barnen 

enbart använder material som hastigast för att sedan förflytta sig till nästa.  
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Trageton (1996) gör skillnad på leksaker och saker att leka med. Skillnaden synliggörs med 

hjälp av en skala (se figur 1) som löper från det mest ostrukturerade materialet till det mest 

strukturerade. I den ostrukturerade änden av skalan återfinns lera och sand. Som exempel på 

mycket strukturerat material anges Star wars-figurer och Turtles – färdiga leksaker med andra 

ord.  

 

 

 

Figur 1.  Tragetons (1996, s.116) skala över mer samt mindre strukturerade lekmaterial. 

 

Med ett strukturerat material behöver inte barn anstränga sig särskilt mycket för att materialet 

ska bli det som behövs i leken (Trageton, 1996). För att forma det ostrukturerade materialet 

krävs en mer omfattande handling från barnets sida. Detta ger upphov till skapande 

konstruktionslek i större utsträckning (Trageton, 1996). Skolverket (2014) uttrycker liknande 

åsikter och förespråkar material som kan förändras, det vill säga inte är statiska. Detta för att 

reflektion och samtal mellan förskolepersonalen och barnen ska möjliggöras (Skolverket, 

2014). 

Det måste vara lätt för barnen att uppfatta vilken plats på förskolan som är till för byggande 

(Mylesand, 2007). Om bygghörnan värdesätts menar Mylesand att materialet inte kan tillåtas 

flyttas därifrån hur som helst av varken barn eller vuxna. Att materialet som anses vara 

byggmaterial stannar i bygghörnan är grunden för den tillgänglighet som är så viktig. Barn 

ska kunna bygga utan att fråga en vuxen efter ett visst material (Mylesand, 2007). Det vilar ett 

ansvar på pedagogerna att skapa en tydlig bygghörna medan barnen förväntas se till att 

materialet stannar där (Mylesand, 2007). Byggmaterialets placering och byggutrymmets 

utformning har också en avgörande roll i hur länge barnens konstruktioner kan sparas. Om 

barnen exempelvis bygger på samma plats som samlingen hålls kan inte bygget stå kvar 

särskilt länge (Mylesand, 2007). Det är också lätt hänt att någon trampar på en konstruktion 

när de tar sig fram om barnen bygger på mindre lämpliga platser. Få barn gläds åt att se sitt 

bygge rasa av den anledningen (Mylesand, 2007). Byggmiljön kan med andra ord skapa 

problem när den egentligen borde vara till fördel för barnens byggande och konstruerande. 
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Med olika lösningar som till exempel hyllor och byggbord kan barnen ges möjlighet att spara 

sina konstruktioner på en mer skyddad plats. Möjliggörandet av att spara det barnen byggt kan 

utveckla deras konstruktioner. Ytterligare ett sätt att bevara barnens konstruktioner är i 

bildform. Barnen får fotografera innan det raseras (Mylesand, 2007). 

Det finns vissa skillnader mellan bygg och konstruktion i inne- respektive utemiljö (Hallström 

et al., 2015; Mylesand, 2007). Traditionellt konstruktionsmaterial som förekommer inomhus 

är lego och tågbana i trä. Utomhus handlar det däremot om rep, plankor, burkar och rör 

(Hallström et al., 2015). Mylesand (2007) beskriver vilka nya möjligheter som kan uppstå 

utomhus. Där kan barnen bygga stort, obegränsat och tekniker som används vid riktigt bygge 

kan provas på – mäta, såga och skruva är några exempel. Material som kanske är obekant för 

barnen såsom cement och stolpar samt verktyg i form av sågar och cementblandare kan 

introduceras (Mylesand, 2007). Den vanligaste platsen för lek med koppling till teknik 

utomhus tycks dock vara sandlådan (Hallström et al., 2015). 

 

Lek 

I de vuxnas värld associeras bygg och konstruktion med teknik medan det i förskolans värld 

finns en tydlig koppling till lek (Mylesand, 2007). Leken spelar en central roll i utvecklingen 

av den tekniska förmågan (Stables, 1997). I leken har barn möjlighet att omvandla tekniska 

aktiviteter – såsom att designa, uppfinna och tillverka – till tekniska roller. Exempel på sådana 

roller är uppfinnare, tillverkare, reparatör och användare (Turja, Endepohls-Ulpe & Chatoney, 

2009). I funktionell lek tillgodogör sig barn kunskap om material och genom upprepat 

utforskande lär de sig använda verktyg och olika tekniker (Turja et al., 2009). 

Utbildningsdepartementet (2010) hävdar också att upprepning är en fördel för förskolebarnet. 

I och med att en undersökning upprepas kan resultaten bli annorlunda. Gamla och nya resultat 

kan sedan jämföras och diskuteras. ”Att testa och förbättra samt samtala om undersökningar, 

konstruktioner och olika lösningar är en viktig del i arbetssättet” (Utbildningsdepartementet, 

2010, s. 16). Andra typer av lek tillhandahåller andra möjligheter att framhäva teknikens 

lärandeobjekt (Turja et al., 2009). Parker-Rees (1997) menar att den fria leken likt 

undervisningen av teknik och design gynnar det kritiska, kreativa och lekfulla tänkandet. Det 

är inte den enda likheten. Såväl lek som design och teknik kräver att barn tillåts göra egna val. 

Genom att leka fritt med nya material, verktyg och tekniker upptäcker barnet dess möjligheter 

på egen hand (Parker-Rees, 1997). Leken i sina många former erbjuder således flertalet 

möjligheter till att träna den tekniska förmågan (Stables, 1997; Turja et al., 2009; Parker-Rees, 

1997). I praktiken utnyttjas dock leken i väldigt liten utsträckning av pedagogerna. Faktum är 

att lek är ett sällan förekommande svar när förskolepersonal tillfrågats hur teknikmålen kan 

undervisas. Pedagogernas roll tycks vara att möjliggöra leken, snarare än att delta (Sundqvist, 

2016). Hallström et al. (2015) påvisar att äldre barn får lite eller inget stöd i att utveckla sitt 

användande av teknik i den fria leken. Vuxna tycks heller inte uppmuntra barn som avstår från 

teknik eller konstruktion till att utforska det (Hallström et al., 2015). 
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Pedagogens roll 

De vuxnas roll i bygg och konstruktion har lyfts i tidigare stycken men det finns ytterligare 

några viktiga aspekter att beröra. Sundqvist (2016) konstaterar att pedagogens roll nämndes 

förvånansvärt sällan då förskolepersonal tillfrågades om hur teknikmålen kan arbetas med i 

praktiken. Främst tycks barnen lära sig genom att skapa fritt. Det har visat sig att goda 

ämneskunskaper inte garanterar en fungerande undervisning av ämnesinnehåll (Sundqvist, 

2016). Huruvida personalen förhåller sig passivt till barnens lärande och lämnar det till barnen 

själva påverkas också av den egna synen på lärande och förskolans uppdrag (Sundqvist, 

2016). Förskollärarens uppgift är enligt läroplanen för förskolan att se till så arbetet i 

barngruppen genomförs på ett sätt som stimulerar och utmanar barnen i deras intresse för 

naturvetenskap och teknik (Skolverket, 2016a). 

Samtidigt som Parker-Rees (1997) hävdar den fria lekens värde i inlärningen av teknik, 

poängterar Hallström et al. (2015) att det finns negativa följder av att den fria leken blir alltför 

fri. Pedagogers interaktion med barn i fri lek som kan kopplas till teknik har nämligen iakttagits 

av Hallström et al. (2015) som sedan identifierat två förhållningssätt: det aktiva och det passiva. 

Det aktiva sättet att närma sig barnens lek kan innebära att pedagogen försöker hjälpa barnen 

att konstruera, antingen praktiskt eller verbalt. Större delen av den tid som barnen ägnar åt fri 

lek med tekniskt innehåll leker barnen dock själva (Hallström et al., 2015). De vuxna blandar 

sig sällan i, vilket leder till att det är i samspel med kamrater som barnen utvecklar idéer och 

löser problem. I de fall då lärarna stöttar barnen, uppmuntras pojkars teknikanvändande på ett 

sätt och flickors på ett annat (Hallström et al., 2015). För att återknyta till den alltför fria leken, 

menar Hallström et al. (2015) vidare att somliga barn kommer gå miste om tillfället att utveckla 

kunskap i och om teknik ifall barnen ständigt tillåts välja helt fritt. Barns lärande inom teknik 

kan försummas om inte pedagoger är aktiva. När pedagoger däremot agerar stöttande i den fria 

leken kan barnens möjligheter till lärande öka (Hallström et al., 2015). Främjandet av den 

tekniska förmågan kräver andra förutsättningar som vuxna har en stor del i att skapa (Stables, 

1997). Positiva attityder ger den tekniska förmågan förutsättningar att blomstra. Deltagandet i 

tekniska aktiviteter kan både bygga och rasa barns självförtroende och motivation (Stables, 

1997). Därför är det av största vikt att atmosfären omkring barnen är stöttande men samtidigt 

utmanande. Att uppmuntra risktagande och förmedla att misslyckande inte behöver vara något 

negativt är en del av detta (Stables, 1997).  

 

Genus 

Bland barn i förskolan börjar könsstereotypiska roller bli synliga och anammas redan vid två 

års ålder (Turja et al., 2009). Leksaker avsedda för det egna könet får företräde även när 

barnen väljer fritt. I förskolan leker exempelvis pojkarna med konstruktionsmaterial och 

fordon, medan flickor är mer intresserade av dockor och mjuka leksaker (Turja et al., 2009). I 

samma ålder tycks flickor sakta börja lämna tekniken. Pojkar verkar däremot bibehålla sitt 

intresse för tekniska teman och aktiviteter. Kopplingen mellan teknik och det manliga könet är 

väldigt stark (Turja et al., 2009). Eftersom konstruktionsleken är manligt kodad har flickor 

ofta mindre erfarenhet av den. Följaktligen är flickor ofta tveksamma till att över huvud taget 

delta i konstruktionsaktiviteter (Turja et al., 2009). Försök till förändring har gjorts bland 

annat genom att göra pedagoger i förskolan uppmärksamma på deras bemötande av flickor 

respektive pojkar. De flesta pedagoger är övertygade om att de behandlar flickor och pojkar 

jämlikt medan mycket talar för motsatsen (Turja et al., 2009). 
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Hallström et al. (2015) har iakttagit skillnader mellan vilken roll tekniken tillskrivs av pojkar 

respektive flickor i fri lek – framförallt vad gäller bygg och konstruktion. Pojkar betraktar i 

större utsträckning bygg och konstruktion som en viktig aktivitet i sig. Tekniska 

konstruktionsaktiviteter och användandet av tekniska objekt ges en central roll i leken. Medan 

flickor däremot har ett särskilt syfte med sitt byggande. Ett exempel är att behovet av något 

särskilt uppstår i en lek. Den tekniska konstruktionen blir därmed oftast en bisyssla 

(Hallström et al., 2015). De skilda sätten att närma sig och hantera teknik som uppvisats av 

pojkar och flickor är något de lärt sig. Dessa förhållningssätt till teknik kommer både pojkar 

och flickor att ta till sig och införliva i sina personligheter, vilket i sin tur leder till att 

könsskillnader förs vidare (Hallström et al., 2015). Det har också konstaterats att lärarna i 

studien som genomförts av Hallström et al. enbart fått vidareutbildning som gjort att de kan 

experimentera med barnen. Deras vetskap om hur teknik i den fria leken stöttas eller hur 

könsstereotypt beteende i relation till teknik hanteras är mycket begränsad (Hallström et al., 

2015). Turjas et al. (2009) undersökning visade dessutom att det i flera länders läroplaner 

saknas specifik vägledning för att säkra lika möjligheter för pojkar och flickor. De uttalanden 

som finns om arbete med att motverka stereotypa könsroller och könsmönster är av det 

generella slaget (Turja et al., 2009). Detsamma kan påstås om den svenska läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2016a). 

 

Metodologisk ansats och val av metod 

Metodval 

För att besvara studiens frågeställning har metoden intervju valts. Denna metod räknas till de 

kvalitativa metoderna och anses lämplig då frågeställningen antyder att forskaren vill veta 

mer om ett fenomens egenskaper (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Tidström och Nyberg 

(2012) beskriver syftet med den kvalitativa ansatsen på liknande vis och menar att den försö-

ker förklara eller förstå fenomen. En kvalitativ ansats blir ofta aktuell då det rör sig om fråge-

ställningar som inbegriper frågeorden hur eller på vilket sätt (Tidström & Nyberg, 2012). 

Detta stämmer överens med denna studies frågeställning. Intervjuer ger personer möjlighet att 

beskriva hur saker görs i praktiken. Den intervjuande får tillfälle att lyssna till berättelser om 

upplevelser och erfarenheter av något (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Denna studie 

syftade till att undersöka hur läroplansmålet för bygg och konstruktion kan realiseras. Genom 

att observera hade ett fenomen som detta kunnat beskrivas utifrån mitt perspektiv som under-

sökare (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). I denna studie ställdes dock frågan om hur pe-

dagoger tolkar målet samt vilka förutsättningar de anser sig erbjuda barnen i strävan mot må-

let. Pedagogernas tankar och beskrivningar blev således det mest relevanta. Vill den fors-

kande förstå de studerades perspektiv måste frågor ställas till dem (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). Med observation som metod kan inget uttalande göras om varken de tankar el-

ler motiv som ligger bakom pedagogernas handlande (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 

2014). Intervjuerna som genomförts i denna studie kan definieras som kvalitativa. Detta ef-

tersom den kategorin inbegriper både ostrukturerade, semistrukturerade eller löst strukture-

rade intervjuer. Intervjuer av det kvalitativa slaget ger intervjuaren frihet att anpassa sig efter 

situationen, gällande frågornas formulering och den ordning de ställs i. En kvalitativ intervju 
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resulterar oftare i en bred bild där många dimensioner och nyanser ingår (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2015). Detta passade undersökningens frågeställning och syfte. 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett begrepp som beskriver huruvida sättet att mäta något i en undersökning mäter 

det som ska mätas (Nationalencyklopedin, 2018a). Reliabilitet kan även kallas för 

tillförlitlighet och är med andra ord ett mått på hur pålitliga de värden som uppmäts i en 

undersökning kan antas vara (Nationalencyklopedin, 2018b). Medan validitet beskrivs som 

frånvaron av systematiska fel i mätningen handlar reliabilitet snarare om att utesluta mätfel av 

det slumpmässiga slaget (NE, 2018a; NE, 2018b). I denna studie har validitet försökt säkras 

genom att se till så den valda metoden tydligt mäter det som ska mätas. Studiens 

frågeställning handlar om pedagogers tolkningar samt tankar och efter noga övervägande 

ansågs intervjumetoden vara det bästa alternativet för att mäta detta. Stycket där metodvalet 

utförligt motiveras tydliggör varför intervjun var mest lämplig för att komma åt det studien 

avsåg undersöka. För att säkerställa denna studies reliabilitet var det viktigt att överväga hur 

pass tillförlitligt resultatet kunde antas bli när materialet inhämtats med hjälp av 

intervjumetoden. Faktumet ”… att intervjun är ett resultat av ett samtal på en viss plats och 

vid ett visst tillfälle…” (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s.54) har tagits i beaktande. 

Möjligheten att människor ibland avviker från sanningen i sina berättelser har också 

övervägts. De åtgärder som vidtagits för att uppnå ett så pålitligt resultat som möjligt beskrivs 

i metoddiskussionen.  

 

Urval 

Intervjuer har genomförts med fyra förskollärare och en barnskötare. Förskollärarna har ett 

mer specifikt uttalat ansvar för att verksamhetens arbete tar den riktning som strävansmålen 

anger (Skolverket, 2016a). Men medvetenhet och säkerhet vad gäller teknik är något som 

varierar från individ till individ. Eget intresse och utbildning har visat sig leda till uttryck för 

djupare förståelse av teknikämnet (Sundqvist, 2016). Förskollärare och erfarna barnskötare 

kunde således antas ha lika mycket att tillföra i denna studie. 

Fem pedagoger från fem olika förskolor i skilda förskoleområden har intervjuats. Förskolorna 

är belägna i tre olika kommuner. Detta är ett medvetet val som gjorts med avsikten att öka den 

geografiska bredden en aning. Olika förskolechefer kan ta olika roller och ålägga pedagogerna 

i sin förskolas verksamhet med varierande uppdrag. Pedagogerna som intervjuats har olika 

förskolechefer och detta val har gjorts för att få varierande berättelser. Av fem förskolor har 

tre stycken på sin hemsida eller i sociala medier på något vis antytt att man arbetar med bygg 

och konstruktion. Dessa förskolor har kontaktats eftersom pedagoger på de förskolorna antogs 

kunna ge mer utvecklade beskrivningar av hur läroplansmålet realiseras på deras avdelningar. 

Övriga informanter har tillfrågats efter rekommendationer och med en övertygelse om att de 

har mycket att berätta om hur läroplansmålet kan realiseras. 
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Genomförande 

Det första steget i genomförandet av studien var att etablera kontakt med olika förskolor och 

personer som föll inom ramarna för urvalsgruppen. Ett flertal förskolechefer kontaktades och 

de som gav sitt tillstånd vidarebefordrade sedan förfrågan om att delta i studien till sin 

personal. Pedagogerna som uttryckte intresse för studien fick ta del av ytterligare information 

(se bilaga 1) innan de tog ställning till om de ville delta eller inte. När pedagogerna gett ett 

första samtycke till att delta bokades tider för intervjuerna. Hänsyn togs till faktumet att de 

intervjuade är verksamma pedagoger och anpassningar gjordes för att välja den tid som passar 

dem bäst. Innan den första pedagogen intervjuades genomfördes en så kallad pilotintervju. 

Vid en pilotundersökning ges möjlighet att testa metoden, frågorna och intervjutekniken. Det 

är ett utmärkt tillfälle att testa om frågorna på något sätt kan vara svåra att förstå (Tidström & 

Nyberg, 2012). Efter detta test reviderades intervjuguidens inledande frågor inför studiens 

första intervju. Samtliga intervjuer har hållits på den intervjuades arbetsplats, det vill säga i 

förskolemiljöer. För att de intervjuade pedagogerna skulle känna sig så bekväma som möjligt i 

situationen fick de själva välja en plats på förskolan där vi kunde sitta. Tidsåtgången för varje 

intervju var omkring 30 minuter. Utrustningen till hands vid intervjutillfällena var en mobil 

med ljudinspelningsfunktion samt anteckningsblock. Pedagogerna var redan informerade om 

att inspelning skulle ske, men informationen upprepades ändå i början av intervjun. 

Pedagogerna gjordes sedan medvetna om när inspelningen startade. Baserat på 

rekommendationer i litteratur (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015) hade tekniken testats 

innan intervjutillfället. Att ha anteckningsblock tillgängligt rekommenderas också. Detta för 

att ha en reservplan om tekniken slutar fungera eller för att helt enkelt kunna skriva ner det 

som inte ljudinspelaren uppfattar. 

Intervjuerna utgick från en intervjuguide (se bilaga 2) som till viss del fungerade som ett 

observationsschema där saker kunde bockas av vartefter. Det ska dock inte förväxlas med ett 

standardiserat frågeformulär. Det aktuella läroplansmålet fanns nerskrivet på ett separat 

papper (se bilaga 3), för att den som intervjuades skulle ha möjlighet att se det framför sig. De 

intervjuade pedagogerna uppmuntrades till att berätta fritt om olika aspekter av sitt arbete med 

bygg och konstruktion. När informanterna visade tecken på att ha berättat färdigt ställdes 

följdfrågor utifrån intervjuguiden om sådant som eventuellt inte hade berörts. Efter intervjun 

visades jag runt i förskolans lokaler – främst för att se på byggmiljöerna – av tre pedagoger. 

De övriga två förskolornas miljöer var sedan tidigare bekanta för mig. 

 

Bearbetning av datamaterial 

En bearbetning av det insamlade materialet har gjorts. Till att börja med lyssnades 

inspelningarna igenom och därefter skrevs intervjuerna ned ordagrant med undantag för en 

del bekräftande ljud som inte följdes av något mer. Ljuden ansågs inte heller ha avgörande 

betydelse för sammanhanget. Exempel på sådana ljud var ”aa”, ”mm” och ”ja”. Transkripten 

har anonymiserats genom att exempelvis namn som nämns i intervjun ersatts med 

beteckningar såsom ”x” och ”x y”. Detta för att förskolorna inte ska kunna identifieras med 

hjälp av detaljer. Transkriberingen har genomförts av mig med dator och ett 

ljuduppspelningsprogram till hjälp. Därmed blev det en tidskrävande process. Den första 

nedskrivna versionen av intervjun betraktades som ett utkast. Samtliga intervjuer lyssnades 

igenom ytterligare en gång och samtidigt korrigerades det som missuppfattats eller inte 
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uppfattats över huvud taget. I slutändan blev dock fördelarna med att själv transkribera 

tydliga. Likt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) påpekar är det exempelvis lättare för den 

som intervjuat att begripa sig på eventuella delar av inspelningen som är svåra att uppfatta. 

Den transkriberande personen bekantar sig dessutom med materialet parallellt med lyssnandet 

och skrivandet. Kommentarer till transkripten kan föras vid sidan om och utgöra en början till 

analysen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Under transkriberingen av intervjuerna som 

genomförts i denna undersökning antecknades intressanta saker som framkommit och 

återkommande svar allteftersom de uppmärksammades.  

Målet med analysen har dels varit att identifiera egna teman i materialet som knyter an till 

frågeställningen om förutsättningar för bygg och konstruktion. Ambitionen har varit att 

presentera den spridning som förekommit och inte enbart samstämmiga uppgifter. 

Tillvägagångssättet vid analysen av det insamlade datamaterialet har utgått från den 

fenomenografiska metodansatsen, så som den beskrivs av Dahlgren och Johansson (2015). 

Det första steget innebar att samtliga transkript skrevs ut i pappersform. För att bekanta mig 

ordentligt med materialet har transkriberingarna lästs igenom ett flertal gånger. Under 

analysarbetet har syftet och frågeställningen inte bara hafts i åtanke utan också funnits framför 

ögonen på ett papper. Detta för att försäkra att resultatet som presenteras faktiskt besvarar 

arbetets frågeställning och syfte. Därefter tog analysprocessen en annan riktning och istället 

för att direkt gå vidare till fenomenografins nästa steg användes ett kategorisystem som 

Sundqvist (2016) utvecklat. ”Kategorierna beskriver, ur förskolepersonalens perspektiv, vad 

barn ska lära sig i teknikundervisningen och hur detta lärande kan ske.” (Sundqvist, 2016, s. 

53). Den kategori som kallas skapandeprocessen var mest aktuell för denna studie eftersom 

den fokuserar på byggande med olika material men även konstnärligt skapande. De sex olika 

underkategorier som använts är: 

 

1. Att bygga och skapa 

Inom denna kategori framställs bygga och skapa tydligt som verb. Det är något barnen gör 

men det framgår inte huruvida personalen deltar eller vad barnen förväntas lära.  

 

2. Att lära om materialet och redskapen 

Genom att barn erfar många olika skapandematerial – naturmaterial eller byggmaterial som 

människan tillverkat – på varierande sätt tränas deras förmåga att hantera material, se vilka 

material som passar för ett specifikt ändamål och vilka som går bra att kombinera. 

 

3. Att lära sig bygga och skapa genom övning 

Denna kategori skiljer sig från den första eftersom den inte enbart beskriver ett görande utan 

även vad barnen lär sig i byggleken. Mer specifikt lär sig barnen olika tekniker för byggande 

– att bygga stabilt – och den matematiska förmågan kan utvecklas. Läraren deltar i byggpro-

cessen och ställer frågor till barnen vilket synliggör lärandet.  

 

4. Att lära sig ett specifikt innehåll genom att bygga och skapa 

I förskolans temaarbete kan byggande och skapande användas för att stötta barnens lärande 

kring det valda temat. Barnen kan också bygga och skapa för att till viss del förstå tekniska 

lösningar. Då skruvas föremål isär för att göra lösningen synlig. Därefter bygger barnen ett 

eget föremål av samma sort.  
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5. Att lösa ett problem genom att bygga/skapa en lösning 

När barn leker kan de på egen hand lösa problem som uppstår genom att bygga eller skapa en 

lösning. Alternativet är att läraren presenterar ett problem för barnen som sedan löses tillsam-

mans. Sådan problemlösning kan bidra till att stärka barns självförtroende, samarbetsförmåga 

och förståelse för att problem kan ha fler lösningar.  

 

6. Att lära sig hur något produceras 

I förskolans arbete med teknik kan olika produktionsprocesser inkluderas. Barnen utforskar då 

hur något – exempelvis dricksvatten – produceras. Produktion kan också vara en del av arbe-

tet med hållbar utveckling. Då handlar det om att barnen ska förstå varför sopor sorteras och 

vad som sker med soporna som slängs i återvinningen. 

 

(Sundqvist, 2016) 

 

Med hjälp av dessa redan existerande kategorier och dess definitioner har en analys av denna 

studies data sökt svar på hur de intervjuade pedagogerna tolkat läroplansmålet för bygg och 

konstruktion. Genom att analysera pedagogernas beskrivningar av vad barnen lär sig och hur 

lärandet går till kunde deras tolkningar av målet ringas in. Pedagogernas tolkningar av målet 

presenteras i den första delen av resultatet.  

När analysen sedan återgick till den fenomenografiska ansatsens andra steg plockades 

pedagogernas mest betydelsefulla uttalanden ut. Vad som ansågs betydelsefullt avgjordes i 

förhållande till studiens frågeställning. Likt Dahlgren och Johansson (2015) rekommenderar 

så klipptes stycken ut. Det kontrollerades även att styckena erbjöd en rättvis sammanfattning 

av det som sagts under hela intervjuns gång. I det tredje steget av analysen jämfördes de 

utvalda styckena för att hitta skillnader och likheter. Samtliga stycken placerades ut på en 

större yta och tack vare de anteckningar som förts i marginalen då intervjuerna lästes igenom 

gick jämförelsen ganska snabbt över i det fjärde steget – gruppering (Dahlgren & Johansson, 

2015). Styckena som relaterade till varandra i fråga om vad det var pedagogerna beskrev – 

bygghörnan till exempel – samlades i separata högar. Två rader skapades och den ena bestod 

av stycken som relaterade till varandra och där intervjupersonernas berättelser innebar 

likheter. En annan rad bestod av uttalanden om en och samma sak men med skilda svar. Att 

sedan artikulera kategorierna innebar att likheterna sattes i centrum (Dahlgren & Johansson, 

2015). Den kärna som de olika högarna hade gemensamt eftersöktes. Pedagogerna kunde 

prata om samma sak, fast på olika sätt. Även om beskrivningarna gick isär, så placerades de i 

samma kategori. De hör ihop för att de pratar om samma sak, men på olika sätt. Därmed har 

den spridning som tidigare nämndes inkluderats i studiens resultat. Då det blev dags att 

namnge kategorierna framträdde det som kan anses mest betydande i materialet (Dahlgren & 

Johansson, 2015). De kategorier som uttytts och namngetts har också kontrasterats. Detta är 

fenomenografins sista steg och tjänar till att göra kategorierna exklusiva. Detta innebär en 

kontroll av ifall passagerna som valts ut kan tänkas passa i fler kategorier än en (Dahlgren & 

Johansson, 2015). I resultatets andra del presenteras de teman som identifierats på egen hand.  
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Etiska överväganden 

Som forskande student innebär kravet på god forskningssed att förhålla sig till bestämda 

regelverk samt att anamma ett visst etiskt förhållningssätt (Löfdahl, 2014). Vetenskapsrådet 

(2011) fastställer fyra grundläggande forskningsetiska principer som all seriös forskning bör 

utgå från: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet. Även om ett 

examensarbete inte kan göra anspråk på status som ren forskning ska undersökningen likväl 

förhålla sig till Vetenskapsrådets krav (Löfdahl, 2014). 

Eftersom denna undersökning genomförts på ett antal förskolor har förskolecheferna där i ett 

första skede kontaktats och tillfrågats. Med förskolechefens samtycke kan potentiella 

deltagare tillfrågas (Löfdahl, 2014). Informerat samtycke är en av de mest betydande 

forskningsetiska principerna. Detta betyder att samtliga personer som medverkar i en 

undersökning ska informeras om och samtycka till att delta i undersökningen innan den 

påbörjas. Det är även viktigt att informera alla deltagare om rätten att dra sig ur närhelst de 

önskar (Löfdahl, 2014). Detta examensarbete uppfyller kravet på informerarat samtycke 

genom att deltagarna fått ta del av information samt underteckna den samtyckesblankett (se 

bilaga 1) som lämnats ut, likt Löfdahl rekommenderar. När det var dags att redovisa 

intervjusvaren var det viktigt att avidentifiera materialet som insamlats. Det ska vara omöjligt 

att peka ut en person som svarat på ett visst sätt (Löfdahl, 2014). Varken namnen på 

förskolorna, den kommun de tillhör eller de enskilda deltagarna kommer att anges i denna 

studie. Kravet på konfidentialitet uppfylls genom att enbart behöriga tar del av uppgifterna 

som samlats in (Vetenskapsrådet, 2011). I detta fall är det jag själv och handledaren på 

universitetet. De data som samlas in får enbart användas i undersökningen och specifika data 

ska inte diskuteras eller kommuniceras med obehöriga. Detta kallas för nyttjandekravet 

(Löfdahl, 2014). Datamaterialet som insamlats i den här undersökningen kommer endast ligga 

till grund för examensarbetet. När resultatet har redovisats kommer inspelade intervjuer samt 

anteckningar att förstöras.  

 

Resultat  
Resultatet – som utgår från studiens frågeställning och bygger på en analys av pedagogernas 

svar – kommer att presenteras i två delar. Varje del presenteras i text och ibland med hjälp av 

tabeller. Vissa delar av resultatet exemplifieras med citat från pedagogerna som deltagit i 

studien. Till att börja med tillhandahålls en överblick av de intervjuade pedagogernas 

yrkesbakgrund (se tabell 1). 

 
Tabell 1.  Presentation av pedagogerna som intervjuats och deras yrkesbakgrund 

 

 

 

 

 

 

 Yrkesgrupp i 
förskolan 

Antal år 
i yrket 

Ålder på barnen som 
pedagogen arbetar 

med 

Pedagog 1   Barnskötare 22 2-4 år 

Pedagog 2   Förskollärare 39 2-6 år 

Pedagog 3   Förskollärare 40 4-5 år 

Pedagog 4   Förskollärare 27 4-5 år 

Pedagog 5   Förskollärare 10 4 år 
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Pedagogernas tolkningar av målet i förskolans läroplan 

Resultatet av analysen som utgått från Sundqvists (2016) sex underkategorier visar att det är 

innehållet och arbetssättet som ingår i kategori 1, 2 och 3 som dominerar på de deltagande 

förskolorna. Dessa tre kategorier lyfts av samtliga pedagoger (se tabell 2).  

 

Tabell 2.  Vilka pedagogers berättelser som passar in i vilken kategori  

 

 

 

Pedagogernas tolkningar av läroplansmålet handlar främst om att barnen ska ha möjlighet att 

bygga och skapa, att lära om materialet och redskapen samt att lära sig bygga och skapa 

genom övning. Pedagogerna uttrycker att barnen bygger många olika saker av olika material. 

Att bygga och skapa är något barnen ska göra. Pedagog 3 uttrycker att barnen tillåts bygga 

och gör det ofta. Ibland när pedagogerna talar om barnens görande – att de bygger och 

konstruerar någonting – framgår det inte huruvida personalen deltar i byggandet eller vad 

barnen förväntas lära sig av det. I andra sammanhang talar pedagogerna tydligt om hur de 

deltar i byggandet och utmanar. På de deltagande förskolorna har barnen möjlighet till att 

erfara olika material på olika sätt. Förmågan att hantera material eller redskap övas och 

samtidigt ökar medvetenheten om vilka material som lämpar sig för ett specifikt ändamål. I 

hanterandet av redskap och material framgår det tydligare att pedagogerna deltar. 

Ja dels så använder vi ju det material vi har och försöker presentera materialet vi har på lite olika sätt, 

beroende på vad vi vill göra. Jag menar ska man bygga en bil till exempel, aa men kan vi bygga den 

av papper? Aa det kanske man kan om man använder mycket tejp och sådär, det går säkert bra. Men 

finns det något annat material vi kan använda som är bättre? (Pedagog 2) 

…i början så var det bara att känna på verktygen och känna på spikar och skruvar och jämföra och 

så… och försöka få ner, då hade vi en sån här… stubbe kan man säga, som vi bara hamrade på... Och 

de hamrade, hamrade och hamrade. Sen har de liksom förstått sig på den grejen och då kunde vi gå 

vidare… Och prova använda syl och skruvmejsel (Pedagog 5). 

Barnen på de intervjuade pedagogernas förskolor lär sig olika tekniker i byggleken. 

Exempelvis utforskar barnen hur saker kan fogas ihop för att få det resultat som önskas. Ett 

exempel som framkommit i en pedagogs berättelse var när barnen ville göra en robot och 

därför behövde göra hål i klossar. Barnen lär sig hur man kan bygga för att konstruktionen ska 

bli stadig och inte rasa. En pedagog berättade att vissa barn allra helst bygger och rasar, 

mycket för att testa på hållbarhet och stabilitet i det som byggs. Pedagogerna deltar i och 

 Kategori 1. 
Att bygga 
och skapa 

Kategori 2. 
Att lära om materi-

alet och red-
skapen 

Kategori 3. 
Att lära sig 
bygga och 

skapa genom 
övning 

Kategori 4. 
Att lära sig ett specifikt 

innehåll genom att 
bygga och skapa 

Kategori 5. 
Att lösa ett problem ge-
nom att bygga/skapa en 

lösning 

Kategori 6. 
Att lära sig hur 
något produ-

ceras 

 
Pedagog 1 

 
X 

 
X 

 
X 

   

 
Pedagog 2 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
 

 
Pedagog 3 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Pedagog 4 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
Pedagog 5 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 



 

14 

 

ställer frågor om byggprocessen allteftersom den fortskrider. Exempel på hur en pedagog 

ibland uttrycker sig är ”Oj vilken bra idé! Hur tänkte du nu, hur kom du på den idén?”. 

Analysen har visat att några av pedagogerna tolkat målet på ytterligare sätt. Sundqvists fjärde 

kategori Att lära sig ett specifikt innehåll genom att bygga och skapa beskrivs som en del i 

arbetet med läroplansmålet på tre av de deltagande förskolorna. Dessa pedagoger har gjort 

byggandet och skapandet till en del av förskolans temaarbete. Detta innebär att de använder 

byggandet som metod för att stötta lärandet kring det tema avdelningen fokuserar på. En 

pedagog berättar exempelvis att byggandet använts för att skapa banor som nyttjades i den 

egna avdelningens projekt om friktion och gravitation.  

På fyra av pedagogernas avdelningar händer det att barnen löser ett problem genom att bygga 

eller skapa en lösning. Antingen löser barnen själva problem som uppstår genom att bygga 

eller skapa något i leken. Exempelvis berättar pedagog 4 att avdelningen saknar hemvrå eller 

liknande och att barnen måste bygga det de vill ha vilket också blir en lek. Alternativet är att 

precis som en av pedagogerna presentera ett problem som barnen sedan utforskar lösningar på 

tillsammans. Detta i syfte att stärka barnens självförtroende och utöka deras 

samarbetsförmåga. Samtidigt får barnen insikt i att problem kan lösas på många olika sätt.  

Så fick de i uppgift att göra ett pennställ. Och sen hade jag tagit fram ett antal material… formen fick 

de liksom komma överens om själva. Och så börja de med att göra varsin ritning… det tog oss tre 

dagar innan vi hade ett pennställ, som de var överens om. Men då hade de ritat varsin modell, de hade 

argumenterat för sin modell och de hade ställt frågor kring kompisarnas modell och de hade åsikter 

om kompisarnas modeller (Pedagog 2). 

Sundqvists (2016) sjätte och sista underkategori som handlar om att lära sig hur något 

produceras lyfts av en pedagog. På dennes avdelning har de arbetat med att rena vatten och 

hållit på med reningsverk. Resultatet av jämförelsen mellan studiens datamaterial och 

definitionerna av Sundqvists kategorier visar att pedagogerna tycks tolka läroplansmålet 

ganska bokstavligt. Det som främst görs på förskolorna är det som tydligt går att utläsa i 

målet. Det byggs, skapas och konstrueras samtidigt som olika material, redskap och tekniker 

utforskas.  
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Förutsättningar som erbjuds i strävan mot målet 

Analysen som utgått från den fenomenografiska metodansatsen har resulterat i att fyra huvud-

sakliga teman kunnat identifieras bland de förutsättningar som pedagogerna erbjuder barnen 

för att de ska utveckla de förmågor som målet anger. Dessa fyra teman är: erbjudande av 

material, barnens intressen och förmågor som utgångspunkt, regler och rutiner att förhålla 

sig till samt personal.  

 

Erbjudande av material 

Materialutbudet på förskolorna är stort och tabell 3 synliggör vad pedagogerna menar med att 

deras förskolor har mycket olika byggmaterial.  

 
Tabell 3.  Material som sammantaget erbjuds på förskolorna och som räknats upp av pedagogerna 
 

Klassiskt byggmaterial Naturmaterial Återvinningsmaterial Figurer 

Olika klossar 
Lego (smålego och duplo) 
Magnetmaterial 
Kuddar 
Plusplus 
Kaplastavar 
Sandlådematerial (till exempel 
hink och spade)  
Lera 

Pinnar 
Kottar  
Stenar  
Stubbar 
Bark 
Kastanjer  
Löv 

Glasflaskor 
Rör/cylindrar 
Muttrar 
Kapsyler 
Tygbitar 
Mjölkkartonger 
Äggkartonger 
Papprullar 
Plastförpackningar 
Folie 
Cellofan 
Små kartonger 

Dinosaurier 
Djur 
Legogubbar 

 

Det varierande materialet inkluderar klassiska byggmaterial, naturmaterial samt 

återvinningsmaterial. Fördelningen av dessa material är relativt jämn förskolorna emellan med 

undantag för figurerna som är inberäknat i byggmaterialet på tre av förskolorna. En pedagog 

beskriver en strävan efter att arbeta mycket med ostrukturerat material. 

Vi försöker tänka att det inte ska vara något liksom färdigt material som, om man tänker sig till 

exempel en bil. Men alltså det säger ju mer att det är en sak att leka med, eller en leksak. Men alltså vi 

försöker tänka lite grann såhär att det är mycket material som kan bli någonting när man liksom 

bygger med det (Pedagog 4). 

Naturmaterialet är en central del av utbudet på samtliga fem förskolor. Det passar mycket bra 

i problemlösning. Utan raka och släta linjer måste barnen tänka till och prova alternativa sätt 

att bygga på. Återvinningsmaterial finns att använda i byggandet och konstruerandet på fyra 

av fem förskolor och anses vara användbart. Huruvida det inkluderas i materialutbudet av 

någon särskild anledning framgår bara i vissa fall. En pedagog belyser att 

återvinningsmaterialet ger barnen möjlighet att arbeta kreativt då de måste tänka efter hur 

materialet kan användas. En annan pedagog kallar material av denna sort för berikande. En 

tredje pedagog berättar att verktygen som används på avdelningen är ordentliga – troligtvis 

rör det sig om riktiga verktyg som fungerar väl – och kostar därmed en del. För att 

kompensera detta används mycket återvinningsmaterial och naturmaterial. Tillgången till 

verktyg tycks vara en viktig förutsättning på den pedagogens förskola. Barnen får bruka 

hammare, syl, skruvmejsel och såg. Limpistolen är också ett verktyg som lyfts av två 

pedagoger. I övrigt beskrivs utbudet av redskap och verktyg på förskolorna som ganska dåligt. 

Alternativt så omnämns inte verktyg alls. 
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Materialets tillgänglighet är högst relevant för att barnen på förskolorna ska kunna utveckla de 

förmågor som läroplansmålet anger. Pedagog 2 berättade att de genom åren försökt flytta ner 

så mycket material som möjligt till barnens nivå. Det enda undantaget som framkommit i 

intervjuerna är verktygen – där också saxen kan inkluderas. På avdelningen där Pedagog 1 

arbetar förvaras saxarna på en hylla högre upp. På förskolorna där verktyg brukas finns dessa 

bara på barnens nivå då en vuxen är i rummet. I övrigt finns i princip ingenting som barnen 

måste be om, utan allt som det är tänkt att barnen ska använda finns framme.  

Det framgår i pedagog 4 och pedagog 5:s berättelser att skapandet av något estetiskt 

tilltalande är viktigt för några av barnen. De dekorerar gärna sina konstruktioner. Utöver 

byggmaterialet finns det därför också dekorationsmaterial i form av exempelvis små 

diamantliknande föremål, julgranskulor och vackra stenar. Även redskap som i sig inte 

anknyter till bygg och konstruktion har involverats på några av förskolorna. För att inspirera 

barnen och ge byggandet ytterligare dimensioner tycks pedagog 1, 3 och 4 arbeta med ljus. På 

en förskola brukar barnen använda ficklampor. På andra förskolor bygger barnen på ljusbord 

vilket ger olika ljuseffekter. Pedagoger som valt att inkludera figurer i byggmaterialet 

beskriver hur dessa också utvecklar bygglekarna och gör bygget mer levande. 

Hur pedagogerna på de olika förskolorna valt att organisera materialet varierar men inomhus 

är den definierade bygghörnan – även kallat byggrummet – vanligt förekommande. 

Alternativt har pedagogerna valt att organisera stationer utspridda i lokalen där byggmaterial 

är utplacerat. Trots att bygghörnor alternativt byggrum finns och kan signalera till barnen att 

de ska bygga där, är det tillåtet att bygga i andra delar av förskolans lokaler också. Det finns 

med andra ord bygghörnor, men allt byggmaterial är inte nödvändigtvis placerat där. 

Materialet som har sin plats i bygghörnan är inte begränsat till att användas enbart där.  

Ingen av förskolorna har för tillfället något som de definierar som bygghörna utomhus, men 

det arbetas på olika sätt för att inkludera bygg i utomhusvistelsen. I vissa fall tar pedagogerna 

initiativ till bygg och konstruktion ute. Då plockas material ibland med ut och en temporär 

plats för bygg skapas. I andra fall är det barnen själva som initierar byggandet i sina lekar 

utomhus. Till exempel byggs det flitigt i sandlådan på en av förskolorna. Men någon uttalad 

plats för byggande där material alltid finns att tillgå utomhus beskrivs inte av pedagogerna. 

Det finns omständigheter som påverkar utformningen av förskolans miljö som pedagogerna 

inte råder över. Exempel på sådana omständigheter är utegårdens läge, förstörelse samt 

ombyggnad. Det framgår att pedagogerna aktivt arbetar för att kringgå dessa omständigheter. 

Förskolorna som ligger bland vanliga hyreshus får till exempel inte utnyttja så stor del av 

gården. Detta löses genom att pedagoger samt barn går iväg och bygger på en annan plats. 

Där det inte är tillåtet att placera ut saker hur som helst plockar pedagogerna med sig 

byggmaterial ut och städar sedan undan efter sig när de går in. Att barnen får bygga i 

utemiljön framställs som värdefullt av samtliga pedagoger. 

 

Barns intressen och förmågor som utgångspunkt 

För att barnen ska utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera har det visat sig att 

barnens egna intressen är en viktig förutsättning enligt pedagogerna. Barnen tillåts bygga det 

som är aktuellt i deras värld – saker de sett och är intresserade av. Exempelvis har Spiderman, 

Hulken och monstertrucks varit aktuellt på pedagogernas förskolor. Antingen utgår 

pedagogerna från en medveten strategi där barnen ombeds bygga något de sett för att 
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förstärka lärandet. Ytterligare en variant är att be barnen bygga något de gjort tidigare, fast i 

ett annat material. Barnens intressen är dock utgångpunkten.  

Då har vi jobbat väldigt mycket med, använt det de är uppe i, det de är intresserade av… Det är 

mycket lättare att ta någonting som de äger. Som de själva vet vad det är för någonting, själva skapat, 

deras fantasier, deras tankar och erfarenheter… Och utifrån aa men vad tycker du är spännande, för 

dem är ju uppe i så himla mycket olika saker (Pedagog 5). 

Alternativt så bygger barnen självmant det som deras tankar uppfylls av och pedagogerna 

låter barnen fokusera på det. Exempel på sådant är figurer som syns i filmer. Det har framgått 

i intervjuerna att barnen på förskolorna både bygger enskilt och i samarbete med varandra. 

Många gånger hämtar barnen inspiration från kamraters byggen. 

I vissa intervjuer har det getts uttryck för att barnens egna intressen också är viktiga att ta 

hänsyn till för att inte tvinga barnen till något. Barnen är bra på olika saker och har olika 

intressen samt uttryckssätt som de föredrar. Pedagogerna försöker respektera vad barnen 

föredrar och nå fram till dem på det sättet – exempelvis genom att måla eller dansa. Att bygga 

är med andra ord inte ett måste, men pedagogerna arbetar ändå uppmuntrande och försöker 

locka barnen in i byggandet genom att själva delta eller göra tillägg i uppdukningen av 

materialet. En pedagog uttrycker att det viktigaste är att inte döda barnens lust. Ett barn som 

inte visar intresse för bygg och konstruktion för tillfället, behöver inte förbli ointresserad för 

alltid. För att vidga barnens byggande inkluderas informations- och kommunikationsteknologi 

(IKT) i form av iPads – även kallade lärplattor – på tre av förskolorna. Pedagog 4 och 5 

förklarar hur IKT anknyter till bygg och konstruktion. iPaden används för att fota, söka 

information och titta på bilder. Den kan även nyttjas för att skapa ljud till ett bygge, vilket gör 

att det blir någonting annat utav det. Projiceringar av tidigare byggen eller olika världar är 

ytterligare något en förskola valt att arbeta med. iPaden används också för att fota 

konstruktioner och sedan kan bilderna transformeras i appar.  

De pedagoger som arbetar på avdelningar där det finns barn som är yngre än fyra år redogör 

för en viss åldersanpassning vad gäller materialutbudet och tillgången till särskilda rum. Ett 

exempel är smålego som placeras där endast de äldre barnen vistas. Smålegot anses utgöra en 

säkerhetsrisk eftersom de yngsta barnen många gånger stoppar saker i munnen och tillräckligt 

små bitar kan fastna i halsen.   

 

Regler och rutiner att förhålla sig till 

Arbetet med att realisera läroplansmålet påverkas till viss del av förskolans rutiner. En 

förutsättning som påverkar barnens byggande och konstruerande är de gemensamma regler 

och rutiner de har att förhålla sig till. Till exempel kan byggandet behöva avbrytas när det är 

dags för dagens nästa punkt. 

Det som jag har tänkt på mycket, inom förskolan så har vi mycket rutiner såhär så barnen får plocka 

upp sitt bygge. Jag skulle vilja att vi lämnade kvar bygget och kanske fortsatte med det dagen efter. 

För att, det tar väldigt lång tid för barn att tänka ut det de har byggt så ibland så känns det väldigt 

tråkigt att man ska säga såhär att nu måste du plocka ihop. Då tänker jag då kan de fortsätta dagen 

efter med nått som de har kämpat med eller... Så tänker jag såhär: blir det samma bygge dagen efter 

eller händer det nått nytt liksom med det här bygget (Pedagog 3). 

Det finns alltid en tid att passa. Pedagog 3 förtydligar detta genom att nämna tidpunkten då 

avdelningarna ska slås ihop, tiden då det är dags för mat samt att städaren kommer en viss tid 
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och då ska det vara upplockat. Huruvida barnen får spara sina konstruktioner eller inte 

erbjuder olika förutsättningar för barnens byggande. Reglerna kring sparandet skiljer sig från 

förskola till förskola. En del bygger sällan fasta konstruktioner utan plockar isär materialet 

och återanvänder det. Det är vanligt att barnen fotograferar sina skapelser istället för att spara 

dem. Upplevs det däremot som viktigt för barnet att bygga vidare på något så går det att 

lämna kvar bygget som det är. Andra har som vana att låta barnen spara mindre konstruktioner 

på hyllor, medan de större inte kan stå kvar eftersom de upptar en för stor del av rummet. Allt 

som sparats plockas isär en vald veckodag och på så vis lämnas materialet tillbaka även där. 

En tredje förskola uppmuntrar till att spara konstruktioner på förskolan istället för att ta med 

dem hem vilket barnen många gånger vill. 

Ordning bland och hänsynsfullt hanterande av materialet är något som genomsyrar 

verksamheten på fler av förskolorna. Det framgår tydligt för barnen att de behöver vara rädda 

om materialet och se till att det kommer tillbaka på sin plats för att det ska finns kvar. 

Samtidigt råder det en flexibilitet kring var och hur materialet används. Barnen får flytta 

materialet mellan rum och de ser till att det kommer tillbaka till sin plats. Barn som är i 

processen av att tillverka något och vill testa sina tankar tillåts göra hål i klossar. Det råder 

frihet under visst ansvar. 

På en förskola har pedagogerna i samtal med barnen kommit överens om att begränsa antalet 

personer som får vistas i byggrummet samtidigt. Detta för att barnen ska ha utrymme att 

bygga på.  

 

Personal 

Pedagogens roll i barnens byggande och konstruerande beskrivs som aktiv och deltagande, 

men i olika grad och på varierande sätt. Pedagogerna följer barnens byggande och jobbar för 

att både utmana och uppmuntra barnen i det de gör. Det läggs stor vikt vid att på något sätt 

finnas med när barnen bygger, men det råder en viss försiktighet vad gäller att lägga sig i 

barnens aktiviteter för mycket. Det är viktigt att inte ta över och ge alla svar.  

Det är viktigast att vi pedagoger är med tycker jag… då ser vi liksom (Pedagog 1). 

Ja det är ju jätteviktigt att man liksom är med, är med och stöttar dem sen får man ju inte ta över för 

mycket. Men liksom att man kanske visar på att man är intresserad utav det liksom de bygger och… 

så får man ju backa såhär ibland (Pedagog 4). 

Några menar att de alltid agerar medforskande, men i vissa stunder kan man bli tvungen att 

lämna leken och komma tillbaka senare. Andra beskriver sin roll som ständigt skiftande, 

mellan passivt aktiv eller medforskande. Antingen sitter man med och observerar eller så gör 

man något aktivt. I de fall då pedagogen inte deltar aktivt kan det vara så att hen utför andra 

ålagda arbetsuppgifter – exempelvis dokumentation av barnens lärande. Hur pass aktivt 

deltagande en pedagog är i barnens byggande och konstruerande varierar med andra ord, men 

pedagogerna finns alltid där. Aktiviteter med bygg och konstruktion som planerats och leds av 

pedagoger förkommer på fyra av fem förskolor (se tabell 4).  
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Tabell 4.  Förekomst av planerade och/eller lärarledda bygg- och konstruktionsaktiviteter  

 

 

 

 

 

 

 

I intervjuerna framgår det dock att det fria byggandet med en närvarande pedagog dominerar. 

Det tas avstånd från att styra aktiviteter helt, istället menar pedagogerna att de ska göra 

tillsammans med barnen. Planerade aktiviteter dyker upp i anknytning till projekt- respektive 

temaarbetet på förskolorna. Vad som skiljer de vuxenledda aktiviteterna från de fria tycks vara 

att material och verktyg som erbjuds inte är desamma.  

Pedagogernas bemötande och agerande är också väsentliga förutsättningar för barnens 

utveckling. Även om det är en utmaning för pedagogerna att formulera sig öppet så används 

frågor för att utmana barnen. Exempel på öppna frågor som en pedagog använder är ”Hur 

tycker du att vi ska bygga den eller vad ska vi bygga den av?”. Syftet är att byggandet inte ska 

stanna upp. Om barnen tycker något är klart kan pedagogen stötta barnen ytterligare ett steg. 

För att uppmuntra och bibehålla det lustfyllda byggandet agerar pedagogerna för att skapa en 

positiv atmosfär på avdelningen. För att undvika att barnen uttalar sig nedsättande om 

varandras byggen vägleder en vuxen barnen i deras samtal. Pedagogen synliggör att vi tänker 

olika och det yttrar sig i olika sätt att bygga. Barnen uppmuntras till att bygga tillsammans och 

då även prata med varandra samt komma överens. Andra pedagoger beskriver ett agerande 

som förmedlar tilltro till barnens förmågor. Det kan innebära att pedagogen visar hur något 

funkar en gång sedan uppmuntras barnen till att prova själva. Tillit till den egna förmågan 

stärks också genom att barnen uppmuntras att hjälpa varandra. När ett barn ber en pedagog 

om hjälp hänvisar pedagogen istället till ett barn som pedagogen vet lyckats med samma sak 

tidigare. Barnet som får hjälpa växer med den erfarenheten. 

Analysen har visat att genusmedvetenhet har betydelse för personalens agerande. Den övervä-

gande delen av de tillfrågade pedagogerna tycker att de har ett genusperspektiv på bygg och 

konstruktion men hur det perspektivet yttrar sig varierar. En pedagog beskriver sitt försök till 

att vara uppmärksam på det egna bemötandet av flickor respektive pojkar och vad de upp-

muntras till. När barnen kommer på morgonen tillfrågas var och en om vad de vill göra. Peda-

gogen frågar inte flickorna om de till exempel vill läsa en bok eller om pojkarna vill gå till 

byggrummet. Ytterligare en pedagog menar att personalen hjälper varandra på förskolan ge-

nom att vara öppna för att en kollega påpekar bruk av ”konstiga uttryck”. En annan pedagog 

poängterar det svåra i att få syn på sitt eget agerande eftersom vi är så kulturbundna. Denna 

förskola får hjälp utifrån med att normkritiskt granska verksamheten. En fjärde pedagog säger 

att de jobbar för att behandla alla lika och jämställt. Många pedagoger försöker välja material 

till avdelningen som inte sänder så tydliga signaler om vem som ska och får använda det. Om 

det finns lite mer könsstereotypt material presenterar pedagogerna materialet som något bar-

nen kan bygga med. Det spelar ingen roll vem som bygger. 

 

 Planerade och/eller lärarledda aktiviteter förekommer på avdelningen 
                     

                     JA                                                           NEJ 
Pedagog 1                       X 
Pedagog 2                       X 
Pedagog 3                       X 
Pedagog 4                                                                                       X 
Pedagog 5                       X 
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Allt detta sammantaget visar att förskolans personal är en stor del av de förutsättningar som 

barnens erbjuds i sin strävan mot att utveckla de förmågor som läroplansmålet anger. Vad 

analysen däremot inte kunnat uttyda är om förskollärarna agerar för att uppfylla det särskilda 

ansvar som läroplanen ålagt dem vad gäller arbetet med teknik. Endast Pedagog 5 beskriver 

att en viktig del av rollen som förskollärare är att se till att alla är införstådda med gruppens 

arbete. Alla barn, andra pedagoger, föräldrar och modersmålslärare ska inkluderas. I övrigt 

talas det inte om detta i intervjuerna. Pedagogerna nämner inte heller sin egen fortbildning 

eller liknande som en förutsättning för arbetet med barnens utveckling av de förmågor som 

läroplansmålet anger. Bland dessa fem pedagoger (se tabell 5) märks det dock att utbildning 

spelar roll.  

 
Tabell 5.  Bakgrundsinformation om pedagogernas utbildning  

 

 Särskild inriktning på 
yrkesutbildning 

Gymnasieutbildning eller 
motsvarande i naturvetenskap 

och/eller teknik 

Fortbildning i naturvetenskap 
och/eller teknik 

Pedagog 1 Nej Ja (naturvetenskap) Ja 
Pedagog 2 Nej Nej Ja 
Pedagog 3 Interkulturell Ja (naturvetenskap) Nej 
Pedagog 4 Nej Nej Nej 
Pedagog 5 Naturvetenskap Nej Ja, framförallt teknik 

 

 

Utbildning tycks vara minst lika viktigt som yrkeserfarenhet vad gäller att tolka och omsätta 

läroplansmålet för bygg och konstruktion i praktiken. Mest uttömmande svar på intervjufrå-

gorna har lämnats av pedagogen med högst utbildning i naturvetenskap, fortbildning som 

framförallt fokuserat på teknik och 10 års yrkeserfarenhet. Denna pedagog har också uttryckt 

medvetenhet om kopplingen mellan teknikämnet och bygg och konstruktion. I intervjuerna 

har även ett flertal andra ämnen lyfts i anknytning till bygg och konstruktion (se tabell 6). I en 

del fall räknade pedagogerna upp ämnen som de anknöt till bygg och konstruktion. I andra 

fall beskrevs kopplingen till ett visst ämne mer utförligt. Byggandet beskrevs exempelvis som 

ett sätt för barnen att kommunicera och berätta om sina upplevelser vilket anknyter till ämnes-

området språk och kommunikation. 

 
Tabell 6.  Ämnen som pedagogerna kopplar till bygg och konstruktion 
 

 Pedagog 1 Pedagog 2 Pedagog 3 Pedagog 4 Pedagog 5 

Språk/kommunikation X X X   

Matematik  X X  X 

Teknik     X 

Naturvetenskap   X  X 

Estetiska ämnen   X X X 

      

 

När ordet teknik nämnts i övriga intervjuer syftar pedagogerna istället på olika sätt att 

praktiskt utföra något. En pedagog uttrycker till exempel att barn använder olika 

”viktekniker” då de viker pappersflygplan. Andra pedagoger talar om hur användandet av 

olika material och redskap innebär olika tekniker. Också motorik lyfts av en pedagog som 

berättar om barn som burit runt en väska full med klossar. För att göra detta krävs att barnet 

lyfter och tänker och pedagogen menar att det händer mycket med teknik i den handlingen. 

Vilka ämnen pedagogerna kopplar till bygg och konstruktion är också en avgörande 

förutsättning för barnens utveckling.  
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Sammanfattning av resultat 

Frågeställningen har besvarats genom två olika analyser av de intervjuade pedagogernas svar. 

Resultatet visar att läroplansmålet ifråga främst tolkas bokstavligt vilket innebär att samtliga 

förskolor arbetar med bygg och konstruktion på ett sätt som tydligt går att utläsa i målets 

formulering. Det som görs är att bygga, skapa samt konstruera och prova olika material, 

tekniker samt i vissa fall redskap. De förutsättningar som pedagogerna anser sig erbjuda 

barnen för att de ska utveckla de förmågor som målet ifråga anger har åskådliggjorts i 

resultatet. Förutsättningarna som uttytts i pedagogernas svar grupperades i fyra olika teman. 

Det har konstaterats att pedagogerna anser sig erbjuda barnen förutsättningar genom 

erbjudande av material i en viss miljö. Ytterligare en förutsättning som pedagogerna erbjuder 

är barns intressen och förmågor som utgångspunkt. Det finns regler och rutiner att förhålla 

sig till på förskolorna vilket också kan ses som en förutsättning för utvecklingen av förmågan 

att bygga, skapa och konstruera. Den fjärde förutsättningen som barnen erbjuds är personal 

som strävar efter att utmana byggandet. 

 

Diskussion 
I diskussionen presenteras en kritisk reflektion kring inhämtandet av datamaterial samt 

jämförelser mellan denna studies resultat och tidigare forskning. 

 

Metoddiskussion 

Denna studies metodval har motiverats utförligt men för validiteten och reliabilitetens skull är 

det av största vikt att belysa de brister som intervjumetoden innebär. Intervjun kan till 

exempel inte ge en heltäckande bild av ett fenomen och det är klokt att behandla metoden 

utifrån detta faktum (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Resultatet i denna studie kan inte 

göra anspråk på att vara en representation av hur läroplansmålet för bygg och konstruktion 

realiseras på samtliga förskolor i Sverige. Det resultat som presenteras utgår från fem olika 

pedagogers svar och ger enbart en bild av hur läroplansmålet möjligen kan realiseras, vilket 

var studiens syfte. Även om generaliserbarheten är låg har ett pålitligt och trovärdigt resultat 

försökt säkras genom att undersökningen vänt sig till yrkeskunniga och verksamma pedagoger 

som kunde antas ha relevanta erfarenheter att dela med sig av. Angående informanterna kan 

det sägas att de pedagoger som arbetade på förskolor som nämnt bygg och konstruktion på sin 

hemsida eller i sociala medier hade en hel del att bidra med. Dock märks ingen markant 

skillnad mellan dessa informanter och övriga. En pedagogs berättelse utmärkte sig särskilt 

mycket, men det kan snarare antas bero på dennes individuella erfarenheter, intresse för ämnet 

samt utbildning. Det finns en viss variation mellan intervjuerna och hur pass rikt det 

inhämtade materialet visat sig vara. Att intervjuerna gav olika grader rikt material, där den 

sista gav mer än den första, kan bero på min egen erfarenhet. Det är möjligt att den femte och 

sista pedagogen som intervjuades visade sig ha bättre förståelse för det berörda ämnet 

eftersom jag övat upp min intervjuteknik. 

Möjligheten att intervjupersonerna menar något helt annat än vad intervjuaren uppfattar finns 

alltid (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Eftersom denna studies data inhämtats med hjälp 

av intervjuer och analysen bland annat utgått från den fenomenografiska metodansatsen 
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bygger analysen till stor del på tolkningar av transkripten. Tolkningarna behöver inte 

nödvändigtvis vara felaktiga men det finns också fler sätt att tyda det intervjupersonerna sagt. 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015, s.54) belyser dessutom faktumet att det ibland finns ett 

”outtalat manuskript för hur man ska uttrycka sig” under intervjun. När pedagogerna 

intervjuats i denna undersökning har särskilda frågor ställts. För att undvika att pedagogerna 

enbart skulle komma med svar de trodde att jag ville höra har frågorna ställts på ett nyfiket, 

inte värderande sätt. Det finns rekommendationer om att komplettera intervjun med 

ytterligare metoder, bland annat eftersom det inte är självklart att människor gör det de säger 

att de gör (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). Detta har naturligtvis tagits i beaktande, 

men studiens frågeställning gjorde att pedagogernas uppfattningar och egna berättelser blev 

det mest relevanta. Därför behövde pedagogerna tillfrågas direkt i en intervju. Och eftersom 

studien sökt svar på vad pedagogerna anser är inte resultatets tillförlitlighet avhängigt på att 

det pedagogerna sagt kontrolleras.  

 

Resultatdiskussion 

Denna undersökning har pekat på att pedagogerna främst tolkar förskolans läroplansmål för 

bygg och konstruktion (Skolverket, 2016a) bokstavligt. På de deltagande förskolorna arbetas 

det främst med det som tydligt kan utläsas i läroplanen. Detta stöder Sundqvists (2016) 

resultat som konstaterat att läroplanen har en avgörande roll i vilken typ av teknik förskolan 

fokuserar på. Anledningen till att konstruktions- och skapandematerial står i centrum på 

förskolorna är för att strävansmålet klart lyfter detta. 

Samtidigt bekräftar resultatet av denna studie Mylesands (2007) påstående om att bygg och 

konstruktion är något mångtydigt. Pedagogerna som deltagit i studien blandar in många 

ämnen i bygg- och konstruktionssammanhang men sällan teknik. Intressant att diskutera är 

varför så pass få lyfter teknikämnet när det talas om bygg och konstruktion. Detta för tankarna 

till Stables (1997) som påvisat att bristen på utbildning i teknikämnet har gjort lärare osäkra 

på vad teknikundervisning egentligen innebär. Med lite hjälp i att utveckla förståelse för detta 

kan förvirringen kring vad teknik är tydliggöras. En del av pedagogerna som deltagit i denna 

studie har genomgått fortbildning i teknik men det är möjligt att fortbildandet av 

förskolepersonal behöver utökas och inkludera annat innehåll. Om pedagogerna inte är på det 

klara med vad som ingår i teknikundervisning är det inte konstigt att kopplingen till bygg och 

konstruktion sällan görs. Ytterligare en möjlig förklaring till varför kopplingarna till så många 

andra ämnesområden än teknik dominerar kan vara rädsla för att ge sig in i teknikämnet. Det 

påminner i sådant fall om Stables (1997) resultat som visade att det innebär ett risktagande för 

lärare att ge sig in i teknikämnet. En möjlig slutsats av detta är att vuxnas självförtroende lika 

lätt kan försvagas i tekniska aktiviteter som barnens.  

Vidare har resultatet av denna undersökning visat att de deltagande pedagogerna arbetar för 

att stärka barnens tillit till den egna förmågan och förhindra att barnen trycker ned varandra i 

samband med bygg och konstruktion. Detta påminner om Stables (1997) konstaterande av att 

barn som omges av en atmosfär med positiva attityder har goda förutsättningar för att 

utveckla sin tekniska förmåga. Det är viktigt att lära i en trygg miljö och det kan vara så att 

pedagogerna värderar detta extra högt i bygg- och konstruktionssammanhang eftersom 

erfarenheter av tekniska aktiviteter likväl kan stärka barns självförtroende som försvaga det 

(Stables, 1997). 
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I jämförelse med resultatet av Sundqvists (2016) studie har pedagogerna i denna 

undersökning tillskrivit sig själva en betydligt större roll i det praktiska arbetet med det 

aktuella läroplansmålet. Bland förskolepersonalen i Sundqvists undersökning nämndes den 

egna rollen som pedagog förvånansvärt sällan. Förslagsvis beror denna skillnad på att 

pedagogerna som intervjuats i den här studien ombads berätta om den egna rollen i barnens 

byggande och konstruerande. Mer specifikt tillfrågades pedagogerna hur de utmanar och 

uppmuntrar barnen. Sundqvist formulerade däremot frågan mer öppet och det gav personalen 

möjlighet att berätta om det de tycker är viktigast i det praktiska arbetet med teknikmålen. 

Skillnaden mellan svaren på de ställda frågorna skulle kunna antyda att pedagoger i förskolan 

inte reflekterar så djupt över vilken roll de spelar i realiserandet av teknikmålen. Pedagogens 

roll får en mer mångsidig framtoning när de tydligt ombeds berätta mer detaljerat om sin egen 

betydelse.  

Det är svårt att avgöra om det som framgår i denna studie om pedagogernas deltagande i 

barnens aktiviteter stöder eller motsäger tidigare forskning på området. Medan Hallström et 

al. (2015) observerat att pedagoger oftast tar en passiv roll i barnens utforskande av teknik 

anser sig pedagogerna som deltagit i denna undersökning ha en deltagande roll i barnens 

byggande och konstruerande. Hallström et al. menar att barnen många gånger bygger fritt utan 

vuxnas inblandning. I denna studie har det framgått att pedagogerna strävar efter att 

åtminstone finnas bredvid när barnen bygger och konstruerar. Samtidigt finns en avvaktande 

inställning hos en del pedagoger som bland annat bottnar i oviljan att lägga sig i för mycket 

eller helt ta över barnens aktiviteter. Oavsett i vilken utsträckning pedagogerna är med i 

barnens aktiviteter tycks de känna sig aktiva eftersom de har uppsikt över barnens lekar och 

finns tillhands. En trolig slutsats är att pedagogerna har en bild av sitt agerande som kan 

uppfattas annorlunda för den som observerar. Försiktighet med att lägga sig i för mycket kan 

som i Hallströms et al. (2015) studie upplevas passivt eftersom motiven bakom ens agerande 

inte framgår för den som tittar. En möjlig förklaring till den avvaktande inställningen som 

beskrivits i denna studie kan vara osäkerhet. Pedagoger kan undvika att ta för stor roll i 

barnens bygg- och konstruktionsaktiviteter eftersom de likt Hallström et al. (2015) påvisat 

saknar förutsättningar för att kunna stötta teknik i den fria leken.  

Vad gäller materialutbudet på förskolorna har denna studie visat på en ganska bred variation. 

För att kunna dra slutsatser om vilken typ av byggmaterial som erbjuds i störst utsträckning är 

det lämpligt att jämföra med Tragetons (1996) skala (se figur 1). Jämförelsen visar att en 

övervägande del av det byggmaterial som de intervjuade pedagogerna räknat upp placerar sig 

på den mer ostrukturerade delen av skalan. Några exempel på sådana material är: textil, 

böjliga naturmaterial (samtliga flexibla konstruktiva material), lego, träklossar och lera. Men 

även betydligt mer strukturerat material förekommer på några av förskolorna, exempelvis 

färdiga leksaker i form av figurer. Förskolorna följer således Trageton och Skolverkets (2014) 

rekommendationer om bruket av mindre strukturerat, icke-statiskt material i 

konstruktionssammahang. Det framgår dock inte alltid tydligt varför pedagogerna i denna 

studie erbjuder ett sådant material. Därför kan det inte säkerställas huruvida pedagogerna 

baserar sitt materialval på tankar om vad det ska leda till, såsom Trageton (1996) och 

Skolverket (2014) gör. 

Pedagogerna i denna studie var eniga om värdet av att materialet förvaras tillgängligt för 

barnen. Mylesand (2007) har tidigare fört ett liknande resonemang. Vad gäller förflyttning av 

material och byggande på andra platser än bygghörnan skiljer sig resultatet av denna 

undersökning från Mylesands beprövade erfarenheter. I denna studie framgår det att 
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bygghörnor finns på förskolorna, men barnen bygger på andra platser också. Allt 

byggmaterial står inte i bygghörnan och det som står där får flyttas bara det kommer tillbaka. 

Detta motsäger Mylesand (2007) som helt enkelt menar att byggmaterialet ska stanna i 

bygghörnan och det ska endast finnas en plats som signalerar bygg. I relation till detta kan 

resultatet av denna studie väcka frågor om barnen har behov av att bygga på andra platser 

eftersom själva bygghörnan kunde sända tydligare signaler. 

Denna studies resultat visar att pedagogerna har olika syn på sparandet av konstruktioner samt 

varierande sätt att möjliggöra detta. De som lyfter sparandet i sina intervjuer är dock överens 

om att det finns ett värde i att barnen på något sätt får bevara sina konstruktioner vare sig det 

är på en hylla eller i form av ett fotografi. Detta överensstämmer med Mylesand (2007) som 

funnit att sparandet möjliggör en utveckling av barnens konstruktioner. En rimlig förklaring 

till varför byggandet utvecklas när barnen får spara har lämnats av en av de deltagande 

pedagogerna. Det tar tid för barnen att tänka ut sina konstruktioner och det är synd att behöva 

börja om från början dagligen. Om barnen däremot sparar blir det då samma bygge dagen 

efter eller något helt annat? 

Denna undersökning har lett fram till ett resultat som visar att pedagogerna arbetar med bygg 

och konstruktion utifrån ett genusperspektiv. Arbetet sker dock på olika sätt. Att 

genusmedvetenheten tar sig olika uttryck påminner om Berntssons (1999) påpekande av att 

förskolans pedagoger har stor frihet i tolkandet av läroplanen. Det är ett måste att motverka 

stereotypa könsroller och könsmönster i förskolan (Skolverket, 2016a), men i likhet med det 

Turja et al. (2009) påvisat i sin forskning så specificeras det inte hur pedagogerna ska gå 

tillväga. Slutsatsen som kan dras av detta är att pedagogerna tycks utnyttja möjligheten att 

välja hur de bär sig åt för att uppfylla värdegrundens krav på verksamheten. Hallström et al. 

(2015) har tidigare kommit till ett resultat som säger att lärare har en mycket begränsad 

vetskap om hur könsstereotypt beteende i relation till teknik hanteras. Denna studies resultat 

kan relateras till det Hallström et al. konstaterat. Pedagogerna som deltagit i denna 

undersökning beskriver ett genusperspektiv som främst inriktas på det egna agerandet 

gentemot barnen i bygg- och konstruktionssammanhang. Det talas inte något om att hantera 

faktumet att pojkar och flickor bygger på olika sätt. Hallström et al. kan ha en viktig poäng i 

att då vidareutbildning många gånger fokuserar på exempelvis experimenterande förses inte 

pedagogerna med förutsättningarna att handskas med det könsstereotypa beteendet.  

 

Slutsats och förslag till vidare forskning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att barnen på förskoleavdelningarna som deltagit i 

denna studie erbjuds många olika förutsättningar för att kunna utveckla sin förmåga att bygga, 

skapa och konstruera. Resultatet visar att det inte alltid framgår vad pedagogerna grundar sina 

val på. Varför görs det som görs, varför erbjuds det material som erbjuds och vad förväntas 

barnen upptäcka? Det är dock tydligt att barnen på de deltagande förskolorna bygger mycket 

och med glädje tack vare de förutsättningar som pedagogerna erbjuder. Med föregående dis-

kussionsavsnitt som utgångspunkt kan det konstateras att teknik är svårt att definiera. De som 

arbetar med barn behöver utbildning och stöttning i att förstå teknikämnet. Det är nog den 

viktigaste förutsättningen för att barnen ska kunna utvecklas i den riktning som förskolans lä-

roplansmål anger. Som förslag till framtida forskning vore det intressant att se en studie som 

syftar till att undersöka om det blir någon skillnad i arbetet med bygg och konstruktion när pe-

dagogernas kunskap om bygg och konstruktion i förhållande till teknik fördjupas.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Information om examensarbete 

Mitt namn är Sandra Jansson och jag studerar till förskollärare vid Karlstads universitet. Jag 

ska skriva ett examensarbete om teknik i förskolan. Syftet är att beskriva hur bygg och 

konstruktion gestaltas i förskolan. 

 

I min undersökning vill jag intervjua verksamma pedagoger. Intervjuns utgångspunkt är 

läroplansmålet:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn…utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

Intervjun kommer delvis fokusera på er egen tolkning av målet samt hur det realiserats i er 

verksamhet. I slutändan hoppas jag på en sammanställning av idéer och uppslag kring hur 

man som pedagog kan tolka och arbeta med läroplansmålet. 

Intervjuerna kommer spelas in (endast ljudupptagning). Ljudinspelningarna utgör underlaget 

för mitt examensarbete och får enbart användas till detta. Alla intervjusvar kommer redovisas 

på ett sådant sätt att det inte kan kopplas tillbaka till en specifik person eller förskola. När 

examensarbetet är redovisat och godkänt kommer allt material att förstöras.  

 

För att kunna genomföra intervjuerna och använda intervjusvaren i mitt examensarbete 

behöver jag ditt skriftliga samtycke. Självklart är deltagandet frivilligt och du som väljer att 

delta kan avsluta ditt deltagande när som helst, utan att förklara varför.  

(För samtyckesblankett se nästa sida) 

 

Om du har frågor får du mer än gärna kontakta mig.  

Mail: xxxx123@hotmail.com  

Telefon: xxx xxx xx xx 

 

 

Tack på förhand! 

Sandra Jansson 

  

mailto:xxxx123@hotmail.com
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Samtyckesblankett för examensarbete 

 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen och samtycker till att delta i undersökningen:  

 

JA        

 

NEJ   

 

 

Datum:__________________________________________ 

 

 

Underskrift: ______________________________________ 

 

Namnförtydligande:________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor  

 Yrke? 

- Antal år i yrket? 

- Särskild inriktning på utbildningen? 

- Läst teknik och naturvetenskap på gymnasiet? 

- Fortbildning i teknik och naturvetenskap? 

 

 Ålder på barnen som du arbetar med? 

- Hur många barn finns totalt på avdelningen? 

Teman 

Vill du berätta om hur ni jobbar med läroplansmålet i praktiken? Berätta om bygg och 

konstruktion på er avdelning. Berätta gärna om…  

 Material  

- vilken sort 

- mängd 

- vad finns framme och vad måste barnen be om 

- vilket material använder barnen i sina aktiviteter  

- finns ett genustänk vid materialval? 

 

 Miljö  

- Organisering och placering av material 

- Bygghörna inne? 

- Bygghörna ute? 

 

 Pedagogens roll 

- hur ser du på din roll i barnens byggande och konstruerande? 

- hur utmanar och uppmuntrar ni barnen? 

- har ni ett genusperspektiv på bygg och konstruktion?  

- vad utgår ni från när ni väljer material och aktiviteter – vad inspirerar?  

 

 Planerade/organiserade aktiviteter (ex: projekt ni jobbar med)? 

 

 Fri lek 

- Förutsättningar för fri lek? 

- Vad bygger barnen (oavsett kön)? 

- Tillbringar pojkar och flickor lika mycket tid i bygghörnan?  

- Bygger pojkarna och flickorna på olika sätt? 
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Bilaga 3 

 

 


