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Abstract 

The purpose of the study was to observe in what way the teacher´s interaction stimulates 

children in their constructing and building, that is, what possibilities children are given to gain 

knowledge by interacting with an teacher. The study was performed by the help of two 

different activities where an teacher participated passively in the first observation and actively 

in the second one. The method chosen for the study was qualitative non-participating video 

observation, where altogether an teacher and six children, four to five years old participated. 

This method was chosen because the purpose was to study the interaction between the 

children and the teacher and this method made it possible to get immediate access to the 

interaction. The results showed that an actively participating and challenging teacher gives 

children an increased and deeper understanding within many different areas, as the using of 

different and numerous materials, cooperation, understanding to listen to other person´s ideas 

and how something can be stronger within building and constructing games. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att studera på vilket sätt pedagogens interaktion stimulerar barnen i 

deras konstruerande och byggande, alltså vad barnen ges möjlighet till för ny kunskap genom 

interaktion med en pedagog. Studien genomfördes med hjälp av två olika aktiviteter där en 

pedagog deltog passivt i den första observationen och deltog aktivt i den andra. Metoden som 

valdes till studien var kvalitativ icke-deltagande videoobservation, där sammanlagt en 

pedagog och sex barn i fyra till fem års ålder deltog. Denna metod valdes eftersom 

interaktionen mellan barnen och pedagogen skulle studeras och metoden gjorde så att direkt 

tillträde till interaktionen skapades. Resultatet visade att en aktivt deltagande och utmanande 

pedagog ger barnen en ökad och djupare förståelse inom flera olika områden såsom 

användandet av olika material och antalet material, samarbete, förståelse för att lyssna på 

andras idéer och hur något kan bli mer hållbart i bygg- och konstruktionsleken.        

 

Nyckelord 

Bygg och konstruktion i förskolan, teknik, interaktion, utmanande pedagog.  
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Inledning 

Denna studie kommer att fokusera på ämnet teknik i förskolan. Det är ett brett område så det 

kommer att riktas in på hur pedagoger kan utmana barnen genom bygg och konstruktion i 

förskolan. Ämnet valdes för det är intressant att se hur barn och pedagoger kan arbeta med 

bygg och konstruktion i förskolan och på så sätt hur pedagogerna kan utmana barnen i det, 

men även för att man som student och blivande förskollärare kan lära sig mer om det och hur 

det kan uttrycka sig på olika sätt. Det är troligt att aktivt närvarande och utmanande 

pedagoger, genom bygg och konstruktion med barnen, kan få reda på vad barnen är 

intresserade av och hur de genom det kan arbeta vidare. Läroplanen för förskolan menar 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, 2016 s.10) 

 

Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Lärandet ska baseras på såväl 

samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.  

     

              (Skolverket, 2016 s.7)   

 

Skolverket (2016) belyser betydelsen av att det finns en närvarande pedagog som utmanar 

barnen att ta till sig ny kunskap. En studie om bygg- och konstruktionslek har en innebörd för 

att få djupare och mer konkret förståelse för hur barns lärande skapas och vilken betydelse 

förskolans pedagoger har för inhämtning av ny kunskap hos barnen.  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

Nedan presenteras relevant tidigare forskning som gjorts inom mitt valda område.  

 

Bygg och konstruktion 

Mylesand (2007) menar att bygg och konstruktion inte endast är en upplevelse. Det är även ett 

språk barnen kan använda sig av när de utforskar olika delar i sin omvärld, samtidigt som de 

skapar och hittar sin egen identitet. Hon menar att språket är ett verktyg som finns tillgängligt 

för att skapa sig en förståelse för olika händelser som sker i samhället. Hon betonar även att 

bygg och konstruktion i förskolan är kopplat till lek men inom vuxenvärlden är det istället 

kopplat till teknik. Att lärandet ska ske genom leken och vara lustfyllt är något som läroplanen 

för förskolan tar upp (Skolverket, 2016). Enligt Nationalencyklopedin (2017) står 

konstruktion för t.ex. en byggnad, alltså något som är ihopsatt av flera skilda delar. Även 

Trageton (1996) menar att konstruktion handlar om att sätta ihop enskilda detaljer till en 

helhet. 

 

Hallström, Elvstrand och Hellberg (2015) har i sin studie kommit fram till att det finns en 

skillnad mellan pojkar och flickor i deras användande av bygg och konstruktion i förskolan. 

De menar att flickor ofta bygger för att kunna använda resultatet som blir av byggandet till 

någon lek. Pojkar däremot bygger mer för byggandets skull, det behöver inte vara att det ska 

användas till något specifikt ändamål. De ser alltså själva byggandet och konstruerandet som 

ett mål i sig. Mylesand (2007) ger som exempel från sin studie, kopplat till detta, att pojkar 

t.ex. vill bygga Ölandsbron medan flickorna bygger själva resan för familjen som ska åka 

över bron. Hon menar att pojkarna bryr sig om att bron fungerar medan flickorna vill använda 

den till något i leken. Bygg och konstruktion, vare sig det är i organiserad eller fri lek, ska i 

förskolans verksamhet finnas till på så sätt att det inte avskräcker flickor eller pojkar att delta, 

för att t.ex. något material är för könsstereotypt (Hallström et al. 2015).  
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För att byggrummet ska kunna vara en plats för alla barn, oavsett kön eller ålder, som 

Hallström et al. (2015) betonar som viktigt, menar Mylesand (2007) att det är pedagogernas 

ansvar att se till att det verkligen blir det. I det stora hela är det pedagogerna som från början 

kan skapa förutsättningarna för barnen, menar hon. Larsson (2013) menar att det är viktigt att 

vi pedagoger har inställningen att se barnen som kompetenta individer som leker och lär i 

förskolan. I Lpfö 98 kan man läsa: ”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla 

förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Skolverket, 2016 s. 

5). Om förskolan motverkar traditionella könsmönster är det troligtvis inte lika stor risk att 

barn i förskolan utsätts för diskriminering på grund av kön. Detta är även något Skolverket 

(2016) tar upp, att inget barn ska behöva utsättas för. Därför är det viktigt att pedagoger tar sitt 

ansvar för att motverka att detta skulle kunna ske i förskolan, vilket är något som både 

Mylesand (2007) och Hallström et al. (2015) benämner som viktigt för att verksamheten ska 

bli så könsneutral som möjligt. Forskningen tyder på att pedagogers förhållningssätt påverkar 

hur barnen leker och vad de ”vågar” leka, därför är det viktigt vilket förhållningssätt de har till 

bygg och konstruktion, vilket blir viktigt i min studie då jag tittar på hur pedagoger kan 

utmana barnen i deras bygg och konstruktion.  

 

Bygg och konstruktion kopplat till förskolans läroplan 

I läroplanen för förskolan, reviderad 2016, kan detta läsas: ”förskolan ska sträva efter att varje 

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

material och redskap” men också att ”varje barn ska utveckla sin förmåga att urskilja teknik i 

vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” (Skolverket, 2016 s. 10). Förskollärare ska 

ansvara för att barnen ska ha rätt att utmanas i sitt intresse för teknik och även att lärandet ska 

vara lustfyllt samtidigt som barnen ska känna att det de gör är meningsfullt (Skolverket, 

2016).  

 

Förskolans läroplan är något pedagoger måste förhålla sig till i verksamheten. Barnen i 

förskolan ska ges möjlighet att uppnå strävansmålen och det är förskollärare som ska se till att 

barnen verkligen ges möjlighet till detta. Det är även viktigt att det barnen uppfyller inte 

utvärderas, eftersom det endast är strävansmål. Det som istället ska utvärderas är vad 
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förskolans verksamhet gjort för att skapa möjligheter för lärande och utveckling kopplat till 

strävansmålen. När en förskolas verksamhet formas är det alltså viktigt att hela tiden koppla 

till läroplanen, eftersom det är de målen barnen ska få tillgång till att utveckla och ges 

möjlighet till att uppnå. 

    

Dialogens och den utmanande pedagogens betydelse 

Fredriksson Sjöberg (2014) skriver i sin licentiatuppsats om vad som kan hända med dialogen 

mellan barn och vuxen. Hon menar att en dialog är ett samspel som utmärks av närvaro, 

beaktande, ömsesidighet och breddande i det som dialogen handlar om. Hon nämner uttrycket 

interaktionssituation som händelser där det pågår samspel mellan människor, vilket det 

kommer fokuseras på i denna studie. I sin forskning använder hon sig av dialogfilosofi som 

teoretiskt ramverk. Dialogfilosofin skapar en möjlighet till pedagogiska relationer som sedan 

kan förstås som en grund för lärande. Detta är även något som Trageton (1996) diskuterar. 

Han menar att det viktigaste för att ett barn ska lära är att utföra aktiva samtal med en vuxen 

om det de vill uttrycka i sin lek. Med andra ord vill han belysa att samtal är den allra 

viktigaste delen när det gäller att förstärka inlärningen hos ett barn. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1999) menar, även de, att det är av stor betydelse att det finns en närvarande 

pedagog i förskolans byggrum, detta för att pedagogen ska kunna prata med barnen samtidigt 

som de också kommer med nya utmaningar till dem i deras konstruerande och byggande.     

 

Precis som Fredriksson Sjöberg (2014) belyser, menar även Trageton (1996) att vuxna genom 

dialog, både med barngruppen och det enskilda barnet, kan stärka inlärningen på alla olika 

områden. Genom att som pedagog finnas där och lyssna på barnen stärker det deras 

självkänsla men leder även till utveckling av språk och kommunikation hos dem. De vuxnas 

betydande uppgift handlar alltså om att utmana och bekräfta barnen genom samtal i bl.a. deras 

lek (Fredriksson Sjöberg, 2014; Trageton, 1996). Detta leder till att barnen får tilltro till sin 

egen förmåga, vilket är något Skolverket (2016) belyser. Att stöttande och närvarande 

pedagoger är viktigt för barnen är även något som Wood, Bruner och Ross (1976) tar upp. De 

menar att dessa interaktioner spelar en avgörande roll för barndomen, samtidigt som det är 

lärorikt att bli observerade av vuxna för att utvecklas. Detta stödjs av Siraj-Blatchfords och 

Siraj-Blatchfords (1998) studie. De menar att en aktivt närvarande pedagog är av stor 
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betydelse för barns chanser till en mer djup förståelse för ett specifikt ämnesområde. De 

menar även att om barnen endast har tillgång till material, utan en aktivt närvarande pedagog, 

så leder det inte till samma förståelse för dem. Thulin (2011) menar däremot att de äldre 

barnen, i fri lek, aldrig eller sällan får stöttning och utmaning från pedagoger. Hon menar på 

så sätt att barnen lämnas för att själva försöka upptäcka och utforska sitt lärande i förskolan. 

Thulins resultat, om att barnen sällan eller aldrig får stöttning av pedagoger, verkar inte 

stämma överens med andra forskares resultat där de diskuterar stöttande och närvarande 

pedagoger som en betydande del i barns lärande. I deras studier får barnen stöttning och 

utmaning av pedagoger (Fredriksson Sjöberg, 2014; Mylesand, 2007; Trageton, 1996). 

Mylesand (2007) menar att om det är en pedagog som intresserat lyssnar, samtalar, är 

närvarande och ger positiv energi till det som händer, så förs det över även till barnen och de 

får ut en positiv upplevelse av det.    

 

Thulin (2011) använder sig i sin forskning av den utvecklingspedagogiska teorin kopplat till 

lärande. Hon menar att individens erfarenheter blir en tillgång och en positiv förutsättning i 

den egna lärprocessen. Här blir det av stor vikt att barnet får bli lyssnat på. För att komma 

fram till slutsatser är det viktigt att barnet får prova sina erfarenheter med och mot andras 

erfarenheter. Just erfarenheter är något som även Mylesand (2007) tar upp. Hon menar att 

erfarenheter utmanas genom bygg och konstruktion och att barn möts med sina olika 

erfarenheter och med olika material som berikar just deras erfarenheter. Hon belyser också att 

bygg och konstruktion är ett verktyg för att kunna uttrycka sina erfarenheter. Thulin (2011) 

menar att det kan vara av stor betydelse att koppla in barns erfarenheter i olika 

lärandesituationer. På så sätt kan det leda till att barnen kan skapa sig en djupare förståelse för 

något som de kan knyta sina egna erfarenheter till. Även om Thulin (2011) använder sig av 

det utvecklingspedagogiska synsättet menar hon att hon kunde fått syn på andra detaljer om 

hon använt sig av andra teorier, vilket är viktigt att ha i beaktande beroende på vad det är man 

vill titta på i en studie.   

 

Som jag nämnt innan menar Trageton (1996) att det är viktigt med en närvarande pedagog i 

barnens arbete med bygg och konstruktion i förskolan. Han menar att det är betydelsefullt att 

utmana barnen med att t.ex. bygga på höjden så högt som det går. Han nämner att det är 

viktigt att inte se ett ras av en konstruktion som något misslyckande, utan att istället som 
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pedagog visa någon slags glädje över det, vilket kan leda till att barnet vill bygga igen och 

testa nya sätt. På så sätt behöver inte raset ses som ett misslyckande utan istället som ett 

spännande tillfälle som kan leda till nya utmaningar och skapa större intresse. Utifrån detta 

kan pedagogen utmana barnen och det kan bli en positiv upplevelse av att göra nya försök och 

testa sig fram. Tack vare det sättet att utmana barnen, är risken mindre att byggandet slutar 

som ett misslyckande, som är något Trageton (1996) påpekar är viktigt att det inte ska. Wood 

et al. (1976) tar i sin studie upp att pedagogens sätt att utmana barnet beror på i vilken grad 

barnet lyckas med det avsiktliga, alltså beroende av hur det går för barnet så kommer 

pedagogen utmana på olika sätt. Deras resultat visade att pedagogen endast utmanade barnen 

om de slutade konstruera eller upplevde att det var för svårt. För att kunna stötta och utmana 

barnen i deras bygg och konstruktion menar Trageton (1996) att det är viktigt med 

kompetenta pedagoger som har rätt förhållningssätt och kunskaper inom olika ämnen. Det är 

det som avgör om pedagogen kan ställa utmanande och vidgande frågor. Närvarande 

pedagoger är även viktigt för att de ska kunna få reda på vad barnen är intresserade av då de 

ska ha möjlighet till inflytande i verksamheten (Skolverket, 2016).  

 

Miljön och materialets påverkan 

Mylesand (2007) beskriver materialets betydelse så här: ”Precis som det finns olika sorters 

papper och färger i ateljén ska det finnas olika material i byggrummet. Miljön ska vara så 

inspirerande att barnen ”sugs” upp och utmanas” (Mylesand, 2007 s. 37). Hon jämför alltså 

byggandet med t.ex. bild och skapande genom att byggandet också är ett verktyg barnen kan 

använda sig av för att yttra känslor, relationer, form och färg. Detta är även något som Lpfö 98 

stärker. I den står det att barnen ska erbjudas en bra miljö för lärande, lek och utveckling men 

även att barnen ska få utmanas i sin nyfikenhet i bl.a. teknik (Skolverket, 2016). Mylesand 

(2007)  betonar vikten av en tydlig byggplats för barnen. Det ska utstråla bygg- och 

konstruktionsmöjligheter menar hon. Exempel på vad som kan finnas där är en blandning av 

sorterat material som passar olika barn och olika byggkonstruktioner, bord att bygga på och 

inspirationsbilder som kan utmana dem i deras byggande. Hon betonar vikten av att det ska 

finnas stort och litet material i olika vikter för att kunna utmana byggandet, vilket även är 

något Trageton (1996) anser. Han menar att det är viktigt att barnen ges möjlighet att känna 
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skillnaden mellan t.ex. lätta toarullar och tyngre byggklossar, vilket är något även Skolverket 

(2016) betonar genom att barnen ska få använda sig av och utforska olika material.      

 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Ett perspektiv som både Hallström et al. (2015) och Cibo (2015) tar upp i sin forskning är det 

sociokulturella perspektivet. Hallström et al. (2015) menar att om t.ex. ett barn använder sig 

av specifika ord som tillhör något i dennes byggande, såsom att de ska bygga så starkt så att 

bilar kan köra över, så är det verbala språket utifrån ett sociokulturellt perspektiv ett verktyg 

som är viktigt för inlärningen. Säljö (2000) menar att samspelet mellan människor och dess 

omgivning är i fokus i det sociokulturella perspektivet. Detta går alltså att koppla till bygg och 

konstruktion, hur materialet och barnen samspelar med varandra. Enligt Vygotskij 

(1930/1995) innebär det att om man konstruerar något så reproduceras eller återskapas något 

som är skapat redan. Men det kan även vara något man har upplevt eller behandlat i någon 

tidigare erfarenhet. Hur man kan jobba med erfarenheter är något jag kommer referera till 

längre ner i denna del. Säljö (2000) menar att kunskap sker i sociala interaktioner vilket 

Mylesand (2007) uttrycker såhär: ”Vi är övertygade om att barn skapar sin egen kunskap 

tillsammans med andra barn och vuxna och genom att möta fenomen i sin omvärld” 

(Mylesand, 2007 s. 16).  

 

Min studie kommer använda sig av det sociokulturella perspektivet som teoretisk 

utgångspunkt för att komma närmare svaret på frågeställningarna. Elfström, Nilsson, Sterner 

och Wehner-Godée (2014) menar att språket spelar en betydande roll i det sociokulturella 

perspektivet. De menar att språket är det som länkar människor till varandra men även länkar 

människor mellan sig själva och omgivningen. De benämner det som att människan ser och 

upptäcker omvärlden genom språket. På så sätt blir språket som ett verktyg eller som ett 

redskap för individens tankeförmåga. Detta är även något som Säljö (2000) och Tholander 

och Cekaite (2015) belyser. Säljö (2000) menar att språket är en resurs som vi har tillträde till 

i syftet att agera i och förstå vår omvärld medan Tholander och Cekaite (2015) belyser språket 

som ett praktiskt verktyg, alltså något vi kan utföra saker med. Med detta menar de att språket 

formar världen. I min studie är språket centralt, alltså hur pedagogen utmanar barnen genom 
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just språket, därför kan det bli intressant att utgå från detta perspektiv för att få syn på vad 

som händer.  

 

Säljö (2000) uttrycker sig såhär: ”Hon söker från livets början social kontakt och utvecklar 

olika former interaktion med personer i omgivningen. Språket utvecklas som ett medel för att 

kunna upprätthålla och utveckla denna strävan mot att kommunicera” (Säljö, 2000 s. 88). 

Detta går att koppla till det som Elfström et al. (2014) tar upp om att kunskap skapas och blir 

lätt att komma åt genom interaktion med andra. De refererar till Vygotskij, som menade att det 

inte går att undvika att lära sig, att individen lär i alla situationer, både konstruerade 

lärtillfällen men även i alla andra övriga sammanhang. Frågan är alltså inte om vi lär, utan 

istället vad vi lär, eftersom vi lär i alla situationer. Eftersom det är interaktionssituationer som 

observerats i min studie blir det intressant att titta på vad det framkommer för lärtillfällen i 

dem eftersom det enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande i alla sociala 

interaktioner. Hadzigeorgiou (2002) menar att pedagogens roll blir avgörande i det 

sociokulturella perspektivet.  

 

Något Säljö (2000) belyser som en viktig aspekt att ha i beaktande, är att lärande oftast ses 

som något bra och något man vill uppnå på olika sätt. Det Säljö (2000) menar är att det inte 

alltid är självklart att det blir ett så kallat positivt lärande av det man lär sig. Med det menar 

han att i det moderna samhället vi lever i blir många lärprocesser negativa för människan. Det 

kan t.ex. vara att vi lär oss att slösa på naturens resurser men även att vi lär oss att skaffa 

fördomar om andra individer som vi kanske egentligen inte vet så mycket om, men uttalar oss 

med hjälp av fördomar och drar även många över samma kant. Detta är verkligen något som 

man kan arbeta med i förskolan och med barnen som befinner sig där eftersom det är där vi 

lägger grunden för barnens lärande och vad de kommer att tycka om olika saker och 

händelser. Det finns många olika sätt att arbeta med sådant och det är viktigt att man gör det 

på ett lustfyllt och meningsfullt sätt så att barnen tar det till sig.  

 

Säljö (2011) menar att den proximala utvecklingszonen är Vygotskijs mest omtalade begrepp. 

Det handlar om avståndet mellan det barnet klarar av själv, utan stöd av någon annan och det 

barnet klarar av med stöttning från andra människor (Hadzigeorgiou, 2002; Larsson, 2013; 

Säljö, 2011). För att kunna ta reda på det är en närvarande pedagog betydelsefullt. Den 
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proximala utvecklingszonen går att koppla till och är användbar i min studie eftersom jag 

först observerade barn utan stöttning av pedagog och sedan barn med stöttning av pedagog. 

Med hjälp av den proximala utvecklingszonen som begrepp, tror jag att jag kan få syn på 

skillnader i dessa situationer. 

Syfte 

Syftet med studien är att studera på vilket sätt pedagogens interaktion med barnen stimulerar 

barnen i deras konstruerande och byggande. Detta kommer att ske med koppling till 

läroplanens mål om att barn ska få bygga och konstruera med hjälp av olika material och att 

lärande ska vara lustfyllt och meningsfullt (Skolverket, 2016). 

 

Frågeställning 

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

 På vilket sätt bidrar interaktionen mellan pedagogen och barnen till ny kunskap för 

barnen, genom bygg och konstruktion i förskolan?  

 

Metodologisk ansats och val av metod 

I den här delen av arbetet kommer studiens tillvägagångssätt, val av metod och urvalet inför 

observationerna som genomfördes att presenteras. Jag kommer även att presentera själva 

genomförandet, etiska ställningstaganden som är viktiga att anpassa sig till och bearbetning av 

det insamlade materialet.  

 

Val av metod 

I den här undersökningen användes den kvalitativa metoden icke-deltagande observation. 

Videoobservation var den typ av observation som användes, samtidigt som anteckningar 

fördes av mig som observatör för att kunna jämföra det med det videoinspelade materialet. 

Christoffersen och Johannessen (2012) menar att observation är en användbar metod när 

forskaren vill ha direkt tillträde till t.ex. interaktion mellan barn och pedagoger som det i 
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denna undersökning kommer att handla om. De belyser även vikten av att vara närvarande i 

den relevanta miljön för att skaffa sig så användbar och pålitlig data som möjligt.  

 

Fredriksson Sjöberg (2014) menar att videoobservation är en användbar metod när 

pedagogers och barns verbala tal i interaktion med varandra ska undersökas. Hon menar även 

att man kan fånga både tal, gester och kroppsspråk genom att använda sig av videoobservation 

samt bearbeta materialet och få syn på nya upptäckter under databearbetningens gång. Därför 

var det en användbar metod att använda sig av. Detta för att det skulle tas reda på vad som 

sades och utspelades i den specifika situationen. Kopplat till just videoinspelning så tydliggör 

och säkrar den typ av metod olika rörelser, kroppsspråk och verbalt språk, vilket är viktiga 

delar för att kunna sammanställa den data forskaren samlat in (Christoffersen & Johannessen, 

2012). Något som Fredriksson Sjöberg (2014) nämner som en svårighet med 

videoobservation är att det är lätt att få in för mycket data som kan vara svårt att bearbeta. 

Men eftersom denna studie fokuserar på två planerade aktiviteter vid en specifik tidpunkt 

kommer materialet att samlas in just då. På så sätt blir det lättare att veta när materialet 

samlats in för att frågeställningen ska kunna besvaras.  

 

Urval 

Urvalet av vilken förskola studien skulle genomföras på gjordes utifrån tidigare kontakt med 

förskolan. Avdelningen där studien genomfördes består av cirka 25 barn. I förskolans 

byggrum finns tillgängligt material såsom byggklossar, lego, duplo, tågräls och tåg som alla 

barn har tillträde till, oavsett ålder. Det finns även alltid en pedagog tillgänglig där som kan 

utmana barnen i deras bygg och konstruktion. Materialet kan även variera beroende på vad 

barnen visar intresse för. Pedagogen som deltog i studien är förskollärare. Förskolan i södra 

Sverige kontaktades först med ett mail där syfte och frågeställning presenterades. Det var 

kortfattat beskrivet hur studien skulle gå till genom val av metod och vad för slags aktiviteter 

som var planerade att observeras men även en beskrivning av de forskningsetiska 

ställningstaganden som är viktiga att förhålla sig till. I mailet ställdes frågan om någon av 

dem kunde tänka sig att ställa upp att delta i observationerna. Dagen efter kom ett 

godkännande från förskolan att få göra studien där. Förskolan besöktes, ett par dagar efter ett 

godkännande från dem hade kommit, för att prata med dem och dela ut samtyckesblanketter 
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(se bilaga 1) till vårdnadshavare för barn födda 2012-2013, alltså fyra- och femåringarna. En 

pedagog tog på sig ansvaret att dela ut blanketterna så de skulle bli påskrivna. Godkännande 

från nio vårdnadshavare samlades in av pedagogen. Det var bestämt att observera sex olika 

barn, tre barn i varje observation. Denna process gick smidigt tillväga då det samlades in så 

många samtyckesblanketter som behövdes.  

 

Genomförande 

Här kommer studiens genomförande att beskrivas, förberedelser som krävdes samt de två 

gruppernas genomförande.   

 

Förberedelser 

Dagen innan studien skulle göras besöktes förskolan för att prata med förskolläraren som 

skulle delta och för att se hur många samtyckesblanketter som blivit godkända. Det var 

positivt att nio samtyckesblanketter kommit in. Då fanns det några extra tillgodo då det ofta är 

något barn, som man tänkt ska vara med, som är ledigt eller sjukt just den dagen. Vi bestämde 

vilken tid förberedelse inför observationerna skulle börja och när studien skulle ske, även 

vilket rum som var lämpligt med tanke på att andra barn som inte deltog inte skulle befinna 

sig där och var det kunde vara bäst lämpligt för videoinspelning.  

 

Dagen då studien skulle genomföras började med att förbereda och lägga fram materialet som 

skulle användas. Jag hade tagit med mig en del material hemifrån såsom äggkartonger, 

papptoarullar och tidningar, som barnen inte hade som tillgängligt bygg- och 

konstruktionsmaterial i verksamheten. Lätta byggklossar i olika storlekar och former, 

kaplastavar och tågräls i trä som fanns tillgängligt för barnen i bygg- och konstruktionsleken 

på förskolan användes också till genomförandet. Stativet, som var ett hjälpmedel till 

inspelningen, ställdes in och ljudet på iPaden testades även så det var säkert att det skulle 

kunna gå att lyssna på i efterhand. Tholander och Cekaite (2015) menar att det är viktigt att 

komma nära de individer man valt att observera med inspelningsutrustningen, detta för att 

kunna fånga upp ljudet och ha fokus på det som ska observeras. Detta var något vi tänkte på, 
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att få med materialet och där barnen och pedagogen skulle befinna sig så det syntes tydligt i 

bild.      

 

De två observationerna  

Studien var uppdelad i två olika observationstillfällen eftersom skillnaden som blev i 

aktiviteterna skulle jämföras. Observationerna bestod av två grupper med tre olika barn i varje 

grupp, sammanlagt observerades alltså sex barn och en pedagog. I första observationen, som 

kommer benämnas grupp A, introducerade pedagogen endast aktiviteten och lät sedan barnen 

bygga och konstruera på eget bevåg medan pedagogen satt i närheten och intog en passiv roll. 

Pedagogen utmanade alltså inte barnen. I den andra observationen, som kommer benämnas 

grupp B, var pedagogen med barnen genom aktiviteten och utmanade dem i deras bygg- och 

konstruktionslek.  

 

Grupp A 

I den första aktiviteten började pedagogen med att introducera materialet barnen skulle få ha 

tillgång till för att sedan fråga barnen om de visste vad en bro är för något. Detta ledde till ett 

samtal om broar och även barnens erfarenheter av dessa. När byggandet skulle sätta igång 

visade pedagogen bilder på två olika broar, för att de skulle få se hur broar kan se ut och för 

att de skulle kunna använda dem som inspiration om de ville. Pedagogen var sedan nära 

barnen men intog en passiv roll och utmanade dem inte i bygg- och konstruktionsaktiviteten. 

Introduktionen till denna observation skiljer sig från den som kommer att beskrivas nedan.   
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Grupp B  

Den andra observationsaktiviteten inleddes med att pedagogen 

berättade för barnen att de hade fått ett brev där det stod 

förskolans namn på. Pedagogen började direkt fråga barnen om 

de visste vad det var i kuvertet för att göra dem delaktiga på en 

gång. I kuvertet fanns ett brev (se bilaga 2) från en hare som 

heter Hoppsan. Pedagogen frågade barnen om de ville veta vad 

som stod i brevet och det ville de. Brevet lästes upp och i 

början hade haren ställt en fråga till barnen om de visste vad en 

bro är. Det ledde till att barnen uttryckte sig både verbalt och 

kroppsligt för att förklara vad en bro är för just dem. De 

började även tillsammans prata om mattan de satt på som var 

en världskarta, att det kan gå broar mellan olika världsdelar och 

länder för att komma över till ett annat ställe. Brevet lästes 

färdigt och materialet introducerades av pedagogen där barnen 

var delaktiga och hjälpte till att berätta vad det var för material. Haren hade skickat med två 

bilder på hur broar kan se ut som barnen kunde ha som inspiration i sitt byggande. I stora drag 

handlade brevet om att Haren behövde deras hjälp att bygga en bro så den kan komma över 

till sina vänner igen då den bro som fanns innan hade gått sönder. I brevet fanns även en bild 

(se bild 1) på Hoppsan så att barnen skulle få en bild av hur den som ville ha deras hjälp såg 

ut. Barnen ville hjälpa till att bygga en bro och de bestämde tillsammans med pedagogen att 

de skulle hjälpas åt att bygga en bro åt Hoppsan och på så sätt hjälpa haren till sina vänner 

igen. Barnen byggde tillsammans med en utmanade pedagog och i slutet av aktiviteten ville 

barnen titta på bilderna för att se vilken av bilderna deras byggda bro var mest lik. Det ledde 

till att de utvecklade bron ytterligare.   

 

Databearbetning  

Det insamlade materialet består av två videoobservationer på cirka 20 minuter vardera. Det 

togs även bilder på resultaten för att kunna jämföra dessa, där en pedagog utmanade och där 

den inte gjorde det. Under tiden observationerna utspelades satt jag vid sidan av och 

observerade och antecknade sådant jag kom att tänka på under tiden barnen byggde och 

Bild 1: Haren Hoppsan som skrivit brev till 

förskolan. 
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konstruerade. Min upplevelse var att barnen inte påverkades mycket av att jag som observatör 

satt med i byggrummet. De tittade på mig ibland men det kändes som de såg mig som en icke 

delaktig person. När materialet samlats in studerades observationerna flera gånger. Materialet 

gick att arbeta med eftersom det gick att höra vad barnen och pedagogen sa, vilket är en 

förutsättning för att kunna transkribera. Transkriberandet gjordes efter att materialet tittats 

igenom. Det var tidskrävande men viktigt för att kunna arbeta fram ett resultat på studien. 

Först lades fokus på att skriva ner vad ett barn sade och gjorde. Sedan testades att transkribera 

alla deltagare under samma gång, det krävde en del tid men då kom alla händelser i rätt 

ordning vilket kan vara positivt när transkript ska väljas ut som kanske är från flera olika barn 

och pedagogen i följd. Tholander och Cekaite (2015) menar att det inte är ovanligt att 

konversationsanalysforskare i slutet av sitt projekt kunde ha klarat sig med mycket mindre 

data än det de samlat in under sin studie. Detta är något som blir intressant att titta på hur det 

blev med just denna studie kopplat till det. Det är såklart svårt att veta innan hur mycket man 

som forskare kan tänkas behöva. Eftersom den här studiens frågeställning handlar om hur 

pedagogens utmanande kan leda till ny kunskap för barnen är det självklart det fokus kommer 

ligga på men även annat som kan tänkas spela en viktig roll. 

 

För att kunna besvara frågeställningen är det av stor vikt att lägga fokus på hur pedagogen 

interagerar med barnen men även hur barnen tar sig an pedagogens sätt att utmana dem i bygg 

och konstruktion. Fokus har alltså varit på pedagogens sätt att utmana barnen och hur barnen 

tar till sig ny kunskap genom detta. När analysen har genomförts har transskript valts ut som 

kan ha betydelse för resultatet och som går att koppla till frågeställningen studien vilar på.  

        

Etiska ställningstaganden  

Löfdahl (2014) menar att de forskningsetiska ställningstagandena är viktiga att ta hänsyn till 

under hela forskningsprocessen. Vetenskapsrådet (2011) och Löfdahl (2014) tar båda upp de 

fyra principerna som ska följas inom forskning. Den första principen är informationskravet. 

Det kravet innebär att de som ska delta i studien ska informeras om vad forskningen handlar 

om samtidigt som de ska få reda på vad som kommer att krävas av dem som deltagare. Den 

andra principen att ta hänsyn till är samtyckeskravet. Det står för att deltagarna som ska 

medverka måste ge sitt samtycke till att delta i studien, men de har även rätten till att dra sig 
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ur om eller när de själva vill. Det måste alltså finnas en påskrift på att den vill delta med 

undantag för barn under 15 år, då det måste finnas ett samtycke från vårdnadshavare att deras 

barn får delta. Samtidigt har barnen rätt att inte delta ändå, då det är de som bestämmer i 

slutändan, även om samtycke från vårdnadshavare finns. Det tredje kravet är nyttjandekravet, 

vilket innebär att redogöra för vad det insamlade materialet kommer att användas till 

samtidigt som det är viktigt att klargöra att all data kommer att raderas av forskaren efter att 

forskningen är slutförd. Den fjärde, sista principen är konfidentialitetskravet. Det kravet 

handlar om att verksamheter och personerna i verksamheterna som deltar inte går att känna 

igen. Det kan innebära att man byter ut riktiga namn till fiktiva namn så det inte går att veta 

vem som är vem om man t.ex. använder sig av transskript i sitt resultat. 

 

Dessa etiska ställningstaganden har i denna studie följts noggrant då det är viktigt att allt går 

rätt tillväga. I de samtyckesblanketterna som delades ut till vårdnadshavare förklarades syftet 

med studien, hur observationen skulle gå tillväga samtidigt som de olika principerna belystes. 

Samtyckesblankett till pedagogen som deltog (se bilaga 3) delades även ut för påskrift, där 

redogjordes för de etiska principerna. Nio samtycken från vårdnadshavare och ett samtycke 

från pedagogen kunde samlas in vilket gjorde att studien kunde genomföras. Hade en studie 

gjorts där barn över 15 år hade deltagit hade samtycke från vårdnadshavare inte behövts, utan 

endast från ungdomarna själva. Men eftersom barnen var under 15 år behövdes samtycke från 

samtliga föräldrar, vilket är något Löfdahl (2014) belyser som en viktig aspekt att förhålla sig 

till. Barnen fick veta vad aktiviteten innebar och fick utrymme att säga om de inte ville delta.      

     

Analys och resultat 

Undersökningen genomfördes med hjälp av videoobservationer samtidigt som jag satt vid 

sidan av och antecknade tankar som dök upp i huvudet under tidens gång. Fokus under 

observationerna var att se hur pedagogens förhållningssätt kan leda till ny kunskap hos 

barnen. Nedan kommer resultatet att presenteras med hjälp av olika underrubriker som kan 

göra det lättare att förstå. Som nämnt ovan är analysen uppdelad i grupp A och B för att 

tydligare kunna jämföra dessa. 
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Observationerna 

Det genomfördes två ”bygga bro-aktiviteter” och på så sätt också under två olika 

videoobservationstillfällen. Det deltog en pojke och två flickor i båda observationerna, 

sammanlagt alltså två pojkar och fyra flickor. Pedagogen som deltog var närvarande vid båda 

tillfällena men i det första intog denne en passiv roll efter att hen introducerat aktiviteten för 

barnen. I den andra aktiviteten intog pedagogen en mer närvarande och utmanande roll 

gentemot barnen. Som tidigare nämnt är grupp A den grupp som inte blir utmanade av 

pedagog och grupp B den grupp som blir utmanad av pedagog. Namnen jag kommer att 

använda mig av är fiktiva och har alltså inget att göra med barnens egentliga namn. Även att 

jag satt vid sidan av med ett anteckningsblock fick jag känslan av att barnen inte påverkades 

så mycket av min närvaro. De tittade på mig ibland och pratade med mig vid få tillfällen. Det 

är såklart svårt att verkligen veta om de påverkades av min närvaro eftersom jag inte tog reda 

på om barnen kände så eller inte. Upplevelsen var att aktiviteterna kändes naturliga för dem. 

Det hade såklart varit intressant att se om det hade blivit skillnader i genomförandet om jag 

inte befunnit mig i samma rum som dem. Men jag ville vara där för att se det på riktigt, vilket 

kan göra att det uppstår en annan förståelse för det när man tittar på det efteråt och kan 

relatera till när det hände på riktigt.  

 

Grupp A – utan 

utmaning 

I denna del kommer transskript från 

observationen med grupp A att presenteras, 

för att sedan analysera det som 

uppkommer och kunna jämföra det med 

den andra observationen.  

 

Barnen hade tillgång till sex olika typer av 

material, både fasta och flexibla (se bild 2). 

De fick även bilder på två broar att kunna ha som inspiration om de ville. Ett av barnen visade 

tydligt med sitt verbala uttryck att tidningar troligtvis var något speciellt för honom att ha 

tillgång till inom bygg och konstruktion: 

Bild 2: Tidningar, kaplastavar, tågräls, papptoarullar, 

byggklossar och äggkartonger.  
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Transkript 1 

Pedagog: Har ni sett vad mycket grejer va? Vad har vi för grejer då? 

Barnen: Klossar, toarullar, äggkartonger, tågräls, kaplastavar, tidningar. 

Nils: Tidningar?! 

Nils uttrycker sig förvånat men ändå glatt. 

 

En möjlig anledning till att Nils lägger mer betoning på just tidningar kan vara att han inte 

tycker materialet är bekant för honom när han annars bygger. De andra materialen kändes det 

som att han var mer van vid att använda sig av. De kanske kändes mer naturliga inom just 

byggleken. Sådana upptäckter hade troligen inte gjorts om aktiviteterna inte spelats in och inte 

varit tillgängliga efteråt. Nils använde sig av tidningar i sitt byggande, han fastnade för att 

bygga båtar vilket även de andra barnen i grupp A gjorde. De andra två byggde broar men 

även båtar, då de kopplade broar till båtar som skulle kunna åka under bron. Detta skulle varit 

intressant att veta mer om, om de t.ex. hade erfarenheter av att båtar åker under broar.  

 

Även om detta var en icke utmanande aktivitet från pedagogens håll, var det bra att materialet 

introducerades, vilket var något barnen fick delta i. Pedagogen tydliggjorde även för barnen 

att de fick förändra (ta sönder) tidningarna och äggkartongerna om de ville. Hade pedagogen 

inte sagt något om det hade säkert resultaten inte blivit desamma eftersom barnen kanske inte 

hade tagit sönder t.ex. tidningarna då. Fasta och flexibla material är något som Trageton 

(1996) diskuterar. Jag tänkte innan att det skulle finnas material som går att förändra (flexibla) 

men även material som är som de är (fasta). De material som togs med till förskolan är de 

flexibla materialen. De går att förändra genom att vika eller ta sönder vilket var en 

självklarhet att barnen skulle få göra med den typen av material. 

 

När materialet är introducerat menar pedagogen att de får börja bygga:  

 

Transkript 2  

Pedagog: Så nu ska ni få använda de här sakerna och tillsammans bygga en bro. 

Sofia sätter sig framför tidningarna.   

Sofia: Ska vi göra seg… man kan också göra såhär. 
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Sofia håller sina armar högt och kupar ihop händerna och sänker ner dem till golvet. 

Klara: Jag vill ändå göra med klossar. 

Nils tittar sig omkring bland materialet.  

Nils: Jag vill göra med toarullar.  

 

Här är det tydligt att Sofia har tänkt att de ska bygga tillsammans, medan Klara och Nils inte 

har samma tanke. De lyssnar först på det Sofia säger men bestämmer sig båda fort för att de 

vill bygga med annat material än det Sofia sätter sig vid. Sofia accepterar deras beslut och de 

börjar bygga på olika håll alla tre. Det märks att Sofia försöker att starta upp ett slags 

samarbete, men att hon inte får respons på det och börjar då snabbt bygga på egen hand. Klara 

börjar direkt försöka sig på att bygga en bro: 

 

Transkript 3 

Klara: Hm, vingligt. Jag behöver nästan någon hjälp. 

Klara bygger med klossar på varandra med ena halvan av klossen på halvan av den under så 

att det blir svårt att få dem att stå kvar på klossen under på grund av att det inte är tillräckligt 

stabilt.  

Pedagog: Vad behöver du hjälp med? 

Klara: Det här, det är svårt att göra. 

Pedagog: Vad ska du göra?  

 

Klara svarade inte mer på dessa frågor sedan, kanske för att hon märkte att pedagogen inte var 

aktiv deltagare i aktiviteten. Om det hade varit en utmanande och mer närvarande pedagog här 

hade det kunnat skapas ett samtal om hållbarhet och om hur man kan bygga för att det ska 

hålla och vad som kan vara bra att tänka på. Även att hennes bygge rasar flera gånger testar 

hon sig fram för att bron ska bli mer hållbar. Hon får till en hållbar bro men ändrar under 

tidens lopp bron för att båten hon bygger ska få plats att åka under (se bild 4). Pedagogen 

hade kunnat fråga varför bron blev mer hållbar när hon gjorde på ett annat sätt, om pedagogen 

varit aktiv. Sofia kommer på ett annat sätt, jämfört med Klaras, för hennes höga båt att 

komma under bron:  

 



 

19 

 

Transkript 4  

Sofia: Kolla här, det är ett tåg som väntar här.  

Sofia visar sin bro och båt som hon byggt. Det är en 

bro som har broöppning vid tillfället då hon vill visa 

vad hon byggt.  

Sofia: Fast nu har båten åkt iväg. Så där. 

Hon fäller ner bron igen. 

 

Sofia kom alltså på att det kunde bli broöppning för att 

båten skulle kunna ta sig någonstans istället för att 

bygga en mindre båt som hade kunnat åka under bron 

utan hjälp av en broöppning (se bild 3). Det hade varit intressant att veta om hon hade 

erfarenheter av detta, om hon sett broöppning någon gång eller själv suttit i en bil eller ett tåg 

och väntat på att en bro ska fällas upp eller ner. Klara byggde istället en större bro för att 

hennes båt skulle kunna komma under:  

 

Transkript 5 

Klara: Här är en bro. Nu ska jag ha en toarulle. 

Hon river av en bit från en tidning som hon ska 

sätta i toarullen och som ska bli en båt. 

Klara: Såja. Såja, titta här är båten. 

Hon testar om båten får plats under bron, vilket den 

inte gör.  

Klara: Det är lite för litet. 

Hon testar olika sätt för att få utrymmet under bron 

större. Hon löser det genom att bredda sidorna och använda sig av en längre kloss att lägga 

överst.  

Klara: Titta här! 

 

Här märks det på Klara att hon är nöjd över sitt resultat och att hennes egengjorda båt nu 

kommer under bron utan problem. Hon söker bekräftelse och kontakt och visar tydligt att hon 

vill delge andra sitt resultat. Det märks på hennes entusiasm och hur hon testar sig fram 

Bild 3: Sofias bro med båt som behöver 

broöppning för att kunna komma fram.  

Bild 4: Klaras bro som tidigare var mindre utrymme för 

båten men som sedan blev såhär så båten kom under.  
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genom olika lösningar och ser vad som blir bäst och ger mest utrymme för båten. Det finns 

här många ingångar där kunskap egentligen skulle kunna skapas. Båten som Klara hade 

skapat var gjord av en toarulle med tidningspapper istoppat i den som skulle föreställa segel. 

Hon märkte ganska snabbt att den bron hon först hade byggt inte var tillräckligt stor för att 

båten skulle kunna komma under. Det hade varit intressant att veta hur hon tänkte och varför 

hon inte istället gjorde en mindre båt som fick plats under och om hon bestämt sig för att göra 

en mindre båt, hur hade den då sett ut och vilket material hade använts? Här tycker jag det var 

intressant att se hur olika de löste problemet med att deras byggda båtar inte kom under bron. 

Skulle det kunna bero på att de har olika erfarenheter av broar överlag? Dessa frågor är 

absolut något som skulle kunnat utvecklas med en utmanande pedagog.  

 

Grupp B – med utmaning  

I denna del kommer transkript från observationen med grupp B presenteras för att sedan 

analysera det och kunna se skillnader jämfört med grupp A.  

 

Grupp B hade, precis som grupp A, tillgång till bygg- och konstruktionsmaterialet som bild 2 

ovan visar. Aktiviteten började med att pedagogen tillsammans med barnen introducerade det 

tillgängliga materialet:  

 

Transkript 6 

Pedagog: Har ni sett vad mycket grejer vi har? 

Barnen: Jaa.  

Pedagog: Vad är det för något då? 

Pedagogen börjar peka på ett material och låter barnen berätta vad de ser. 

Barnen: Klossar, toarullar, äggkartonger, tågräls, kaplastavar och kartonger, nej tidningar. 

 

Här, precis som i grupp A, bjuder pedagogen in barnen att vara med och delta i 

introducerandet av materialet. Det gör så att barnen redan från första skedet blir involverade 

att delta. De får även möjlighet (om de vill) att ställa frågor om materialet, eftersom det 

skapas ett samtal om vad som finns att bygga och konstruera med. I denna grupp har barnen 

fått ett brev från en hare som heter Hoppsan. Den utmanande pedagogen berättar detta för 
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barnen och börjar läsa brevet (se bilaga 2). I brevet frågar Hoppsan bl.a. om barnen vet vad en 

bro är för något:  

 

Transkript 7  

Pedagog läser frågan i brevet från Hoppsan.  

Pedagog: Vet ni vad en bro är? 

Ivar: Mm, man åker över den. 

Sara uttrycker sig kroppsligt genom att föra ena armen i en båge i luften, samtidigt säger hon:  

Sara: En sån man ska gå på. 

Ivar: Man åker.  

Deltagarna sitter på en matta med en världskarta. Pedagogen ger ett konkret exempel genom 

att peka på olika världsdelar och benämna dem som öar. 

Pedagog: Om vi tänker att det här är ön där Hoppsan bor. Och så kan det vara en bro man 

kan åka eller gå över för att komma till den andra ön. 

Sara: Och sen kan man åka dit och dit. 

Ivar: Och sen kan man åka dit och sen när man kommer till Island kan man åka dit.  

Sara och Ivar rör sig på mattan och pekar på olika världsdelar.  

Pedagog: Precis, broar är bra. Och vet ni? Hoppsan har skrivit mer.  

Pedagogen fortsätter att läsa brevet.  

 

I denna situation bjuder brevet från Hoppsan in till samtal om broar. Pedagogen ger en 

konkret förklaring till hur broar kan användas genom att visa och peka på mattan hur det 

skulle kunna se ut med broar. Två av barnen, Sara och Ivar, blir intresserade och börjar även 

röra sig på mattan för att förklara hur broar kan gå över olika ”öar”. Här uppkom känslan av 

att barnen förstod att broar är ett hjälpmedel för att ta sig över t.ex. vatten. Att ett barn sa att 

man går över bron och ett barn att man åker över bron kan vara tecken på att de har olika 

upplevelser och erfarenheter av hur broar kan användas och på vilka sätt det går att ta sig över 

dem. Pedagogen bekräftar för barnen att hen tycker broar är bra, vilket kan ha betydelse för 

hur barnen tar sig an uppgiften. När brevet är läst visar pedagogen bilder på två broar som 

visar hur broar kan se ut, bilderna har Hoppsan skickat med i kuvertet. Ivar uttrycker sig och 

berättar hur han tänker med koppling till åtminstone en bild, en stund efter att bilderna visats:  
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Transkript 8  

Ivar: Jag vet att dom där, jag såg på bron att den ska inte ramla ner för de här kan man ju ha 

som ställningarna. 

Ivar förklarar både verbalt och med kroppen genom att samtidigt ställa fram en toarulle på 

mattan. 

 

Han tänkte alltså att det skulle bli stabilt med toarullarna för han var tydlig med att bron inte 

skulle ramla. Pedagogen bekräftar att toarullarna kan vara en lösning.  

Utbildningsdepartementet (2010) belyser att barn får erfarenhet av hållfasthet hos 

konstruktioner och material men också en förståelse för höjd, bredd och längd genom just 

bygg och konstruktion. Inspirationsbilderna, som de fick använda sig av och titta på, gjorde 

att Ivar fick idén att använda toarullar som pelare för att bron ska kunna hålla och befinna sig 

över ”vattnet” (golvet). I denna aktivitet föreslog pedagogen att de tillsammans kunde bygga 

en bro, vilket märktes på barnen, genom deras svar, att de ville det: 

 

Transkript 9 

Ivar: Vet du, vi samarbetar, vi tar en sak tillsammans, okej? Jag börjar med de här. 

Ivar tar fram toarullarna som han tidigare berättat att han vill använda sig av.  

Sara: Jag börjar med de här.  

Hon tar fram äggkartonger.  

Pedagog: Var ska vi börja bygga? Hemma hos Hoppsan?  

Barnen: Jaa.  

 

Barnen börjar ställa ut äggkartonger längs mattan som de ska bygga bron över när Ivar gör en 

intressant upptäckt som det blir en lång och givande diskussion om:  

 

Transkript 10 

Ivar: Ehh, ser du att om något skepp åker in där går den sönder? 

Pedagog: Hm ja, det blir ju svårt för båtarna att åka under bron. Det blir ju en bra bro som 

man kan köra över men vad händer med båtarna? 

Ivar: Krossas direkt! 

Pedagog: Tror du det? Men hur ska vi kunna få upp de då? 
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Ivar: Med de här!  

Ivar håller stolt upp toarullar i sina händer. 

 

Barnen börjar som sagt först ställa upp äggkartonger på rad längs mattan. Men de kommer 

ganska snabbt på att båtar inte kommer kunna åka under bron utan att bli förstörda eftersom 

det knappt finns något utrymme mellan mattan och äggkartongen. Pedagogen utmanar barnen 

genom att ställa vägledande frågor till dem som får dem att fundera över möjliga lösningar. 

Pedagogen bekräftar även för barnen att det kan bli svårt för båtar att åka under bron, 

samtidigt som hen tycker att det ändå kan vara en bra bro i andra avseenden. Transskript 10 

visar ytterligare en gång att Ivar är fast beslutsam vid att han vill använda toarullar som pelare 

till bron för att den ska stå stadigt och för att den ska komma en bit över ”vattnet”, så att båtar 

kan åka under obehindrat. Efter detta menar pedagogen att de ska börja testa om de kan få upp 

bron lite högre, vilket de tillsammans gör. Ivars idé om toarullarna funkar bra och gör så att 

bron står stadigt. Pedagogen ger barnen utrymme att komma med egna idéer och ställer frågor 

som gör att barnen börjar fundera på tänkbara lösningar. Självklart finns det många bra 

lösningar på att få upp äggkartongerna högre upp. Pedagogen bjuder in Emma, som är lite 

tillbakadragen, till att testa en till lösning:  

 

Transkript 11 

Pedagog: Emma, ta fram några kaplastavar så kan vi testa en sak. Vi testar att sätta in dem 

här. 

De hjälps åt att testa om det går att ha kaplastavar under äggkartongen så den kan stå över 

golvet. De gör hål i äggkartongen så att kaplastavarna sitter fast bättre.  

Pedagog: Emma har en till grej här på gång om inte toarullarna räcker. 

 

Om det funnits fler toarullar hade detta sätt kanske inte testats. I denna situation utmanade 

pedagogen Emma att testa ett nytt sätt som de kunde använda sig av när de byggde bron. 

Emma blir i detta skede stärkt i sin uppfattning när hon tillsammans med pedagogen testar sig 

fram med annat material än de tidigare använt. Det märktes att Emma fick tilltro till sen egen 

förmåga genom att hon utmanades av pedagogen, vilket är något läroplanen för förskolan 

belyser att barn har rätt till (Skolverket, 2016). Detta märktes genom Emmas stolta 

ansiktsuttryck när pedagogen berättade att Emma hade en idé de kunde testa. När barnen 
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byggt ett tag kommer de på att det blir stadigare med t.ex. fyra toarullar under en äggkartong, 

eller fyra kaplastavar under. Under vissa äggkartonger används det åtta kaplastavar och under 

vissa fyra stycken. Här får de en förståelse för hur resultatet för hållbarheten kan se ut. I 

början testade de med en toarulle under men upptäckte att det blev ostadigt, vilket ledde till att 

de blev utmanade att testa med fler. Att pedagogen var utmanande och närvarande ledde till 

att barnen använde sig av nästan alla material i byggandet av bron, de använde sig av 

äggkartonger, toarullar, kaplastavar, klossar och tidningar till själva bron. För att bron ska bli 

stadigare och mer hållbar kommer de tillsammans fram till detta genom att pedagogen 

utmanar dem att fundera över hur bron kan göras stadigare än vad den är:  

 

Transkript 12 

Pedagog: Nu har vi en bro och båtarna kommer under den. Men jag undrar en sak, kan bilar 

köra på den här bron? 

Ivar: Näe, om den kör såhär då åker ju den ner. Den är vinglig.  

Han håller handen på bron och äggkartongen vinglar till.  

Pedagog: Precis, det är ingen väg riktigt men en bro. 

Ivar: Eller så kan… eller om det ska vara lite bättre så kan vi sätta på tidningar. Såhär. 

Ivar börjar lägga på tidningar på äggkartongerna, efter att han lagt på en börjar även Sara och 

Emma göra det.  

Pedagog: Jaha. 

Ivar: Ja, så nu åker dom inte ner.  

Pedagog: Det var ju en bra idé. Hur hjälper dom tänker du? 

Ivar: Att man kan sätta på dom här.  

Han fortsätter att lägga tidningar på äggkartongerna. 

Pedagog: Emma, vad tänker du? Du håller i tågen.  

Emma: Att jag ska köra med dom över bron.  

Pedagog: Det låter som en bra idé. Tänker du att du ska bygga en väg åt det eller åka på 

tidningarna?  

Emma: Åka på tidningarna.  

 

Här utmanar pedagogen barnen genom att fråga om bilar kan köra över bron. Det märks att de 

är överens om att bron är för vinglig för det genom att röra på bron och upptäcker att den 
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vinglar och inser då även att det skulle vingla om en bil skulle köra där. Pedagogen undrar 

även hur det blir stabilare med tidningarna på, vilket säkert är svårt att sätta ord på för barnen. 

Bron blir bredare med tidningar på och kan då säkert ses som stabilare i och med det. Något 

pedagogen fångar upp bra här är att bekräfta Emma som sitter med ett tåg i handen. 

Pedagogen vill få reda på hur hon tänker med tåget, för att bekräfta att det var en bra idé som 

hon även kan testa om hon vill. I många fall behöver barn bekräftelse på det de ska göra för 

att våga och känna att det är ok. Därför är det viktigt som pedagog att tänka på vilket 

förhållningssätt denne har gentemot barnen. På vilket sätt pedagogen säger något kan spela en 

väldigt stor roll för barnen.  

 

I slutet av observationen ger pedagogen ett förslag om de ska titta på inspirationsbilderna för 

att se om bron de tillsammans byggt är lik någon av de broarna:  

 

Transkript 13 

Pedagog: Vi kan kolla på bilderna igen och kolla vilken bro den liknar mest eller om den inte 

alls ser ut som någon av dem. Vilken bro liknar den mest? 

Barnen: Den.  

Barnen pekar samtidigt på den stora bron.  

Sara: Ja om… just det. Det måste vara sådana runt. Sådana ser du?  

Sara pekar på en detalj på bilden som hon vill att de ska sätta dit så den blir ännu mer lik. 

Ivar hjälper till att plocka fram klossar till Saras upptäckt.  

Ivar: Där ska dom vara. Titta, så. Sen en bredvid bakom. 

Sara: Jag tror dom måste vara nere.  

Pedagog: Tänker du att dom ska vara så ja, Sara? 

Ivar: Nä, för då ser det inte ut så.  

Pedagog: Men som du ser så går dem lite jämte också. Annars kan det bli svårt att köra på 

bron tror jag. Jag förstår hur du tänkte Sara, fast de blir inte lika höga som om de skulle stått 

på bron.  

 

Tidigare berättade Ivar att han ville använda sig av toarullar som pelare till bron för att den 

skulle bli stadig. Det märktes efter bara en stund in i aktiviteten att det var bild 5 barnen fick 

inspiration av. Nedan visas inspirationsbilderna (bild 5 och 6) men även två bilder (bild 7 och 
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8) på hur resultatet blev. Det visar ganska tydligt vilken bild de fått inspiration av, om fokus 

läggs extra på bild 5 och 7. Något som var intressant var att barnen i slutet lät mig gissa vilken 

bro av dessa de byggt även att jag suttit med i rummet. Det skulle kunna vara ett tecken på att 

de inte la så mycket märke till mig, eftersom jag redan hade hört deras diskussion om det. 

 

              

Bild 5: Inspirationsbild 1.                                                        Bild 6: Inspirationsbild 2.    

  

Bild 7: Del av bro konstruerad med utmaning av pedagog.  

    

          

Bild 8: Samma bro med utmaning av pedagog.  
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Skillnader i aktiviteterna 

Introduktionen till aktiviteterna såg olika ut. I grupp A introducerades den genom pedagogen 

själv där barnen berättade vilket material de kunde se och sedan blev det ett samtal om broar 

då inspirationsbilderna, som var två broar, visades upp för barnen. I grupp B introducerades 

aktiviteten genom ett brev från en hare som behövde hjälp att bygga en bro. Här fick alltså 

barnen någon de skulle hjälpa, som ett uppdrag för att haren skulle kunna träffa sina vänner 

igen. Det märktes att brevet skapade en mening för barnen i deras byggande. Detta 

synliggjordes eftersom pedagogen och barnen pratade om haren under tiden de byggde, t.ex. 

undrade de om haren bodde i ett hus på ön eller bodde ensam i skogen på ön. Barnen kom på 

att de ville bygga hus till haren men även hus till vännerna som bodde på ön som bron skulle 

anslutas till.        

 

Något jag kunde se en märkbar skillnad på i de två observationerna var användandet av 

material till själva broarna. För att visa på skillnaden i användandet av material kvantitativt, 

kommer jag använda mig av tabellen nedan. Den gör så att det lättare kan jämföras vilka 

material som användes och inte och i vilken av aktiviteterna detta skedde. 

  

Tabell 1: Här visas skillnaden på användandet av material (endast till byggandet av själva bron) i grupp A och 

B.  

 Grupp A – utan utmaning Grupp B – med utmaning 

Tidningar 0 13 

Kaplastavar 1 32 

Tågräls 1 0 

Toarullar 0 9 

Klossar 15 6 

Äggkartonger 0 8 

 

Tabellen visar alltså hur många i antal av de olika materialen som barnen använder sig av. 

Barnen blir utmanade till att använda sig av både fler i antal material och fler olika material i 
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grupp B. Det enda barnen inte använder sig av i grupp B är tågräls. Det kan bero på att 

pedagogen utmanar barnen genom att fråga dem om bilar kan köra över bron (se transkript 

12) och att barnen då lägger tidningar på för att bilar inte ska kunna köra i springorna mellan 

äggkartongerna och för att det ska bli mer stabilt och hållbart för bilar. Hade pedagogen 

istället utmanat barnen genom att från början fråga om tåg hade kunnat köra över bron hade 

resultatet troligtvis sett annorlunda ut, kanske med en tågräls ovanpå tidningarna, eftersom det 

materialet fanns tillgängligt för dem. I transkript 12 har Emma fått tag i ett tåg och vill senare 

testa att köra med det över bron utan tågräls. Här utmanade ändå pedagogen Emma till att 

använda sig av tågräls om hon ville. I grupp A blev barnen inte utmanade av pedagogen att 

använda sig av fler olika material till själva brobyggandet, då denne hade en passiv roll under 

själva utförandet. Genom utmanandet av pedagogen kunde diskussioner kring bl.a. hållbarhet 

och funktion uppstå i grupp B. Det gick att se en märkbar skillnad på kommunikationen och 

dialogen som uppstod i grupp A och B. I grupp A upplevdes inte någon direkt diskussion om 

hur byggandet kunde gå till, utan mer berättande av barnen om vad och hur de ville bygga. I 

grupp B blev det mer en diskussion, i samråd med pedagogen, kring hur de kunde lösa 

problem som uppstod steg för steg för att t.ex. få upp bron högre över golvet och vilket 

material de kunde använda till just det ändamålet för att det skulle bli så hållbart som möjligt.     

 

En annan skillnad, som blev synlig, var att barnen i grupp B fick mer inspiration av en av 

bilderna på broarna. Ett av barnen i den gruppen fastnade direkt för att toarullar kunde 

användas som pelare för att stötta bron (se transkript 8). Eftersom pedagogen var aktivt 

närvarande i grupp B gjordes även en återkoppling till inspirationsbilderna för att se om deras 

bro liknade någon av broarna på bilderna. Detta ledde i sin tur till att barnen fick syn på fler 

detaljer på bron på bilden och ville utveckla sin egen bro ytterligare. I och med det användes 

även mer material. Pedagogen utmanade på så sätt barnen indirekt till att använda mer 

material. I grupp A märktes det inte att barnen tagit inspiration från någon av bilderna och 

någon återkoppling gjordes heller inte. Bekräftelse var en viktig del för barnen att få, någon 

som ser och bekräftar det de gör. Just bekräftelse var något som grupp B fick eftersom de 

stöttades av en aktivt närvarande pedagog. 

  

Kopplat till barns erfarenheter är det viktigt att få reda på deras erfarenheter för att förstå ett 

sammanhang. Hur barnen uppfattar saker har ofta att göra med just deras erfarenheter. I grupp 
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B i transkript 7 framgick det att broar, för Ivar och Sara, används på olika sätt för att ta sig 

över den. Ivar menade att man kör över en bro medan Sara menar att en bro går man över. 

Detta beror sannolikt på att de har olika erfarenheter av hur man kan ta sig över broar. De kan 

själva ha personliga erfarenheter av det eller så kan de ha sett det på t.ex. tv. Här skulle man 

kunnat ta reda på ännu mer om deras erfarenheter, vad barnen ansåg att de hade för upplevelse 

av broar sedan tidigare och om det gick att koppla till deras svar. Det är viktigt att ha 

erfarenheter i beaktande när det uppstår diskussioner eftersom alla har så olika erfarenheter av 

olika saker och på så sätt kan saker tolkas på så många olika sätt. I grupp A utspelades 

aktiviteten genom att barnen byggde självständigt på varsitt håll, medan pedagogen i grupp B 

föreslog för barnen om de kunde bygga en bro till haren tillsammans genom att samarbeta (se 

transkript 9), vilket de också ville. Det märktes att de inspirerade varandra i byggandet av 

bron genom att just samarbeta och komma med idéer till varandra som kunde tas tillvara på i 

byggandet av bron. 

 

Sammanfattning av analys och resultat 

Syftet med denna studie var att ta reda på vilket sätt pedagogens interaktion med barnen 

stimulerar dem i deras byggande och konstruerande. Frågeställningen handlar om vad barnen 

får för ny kunskap genom interaktionen mellan dem och pedagogen. I grupp B där pedagogen 

var aktivt närvarande skedde hela tiden en kommunikation dem emellan, om bl.a. 

problemlösning och hur de skulle gå vidare för att båtar skulle kunna åka under bron men 

även hur haren skulle kunna ta sig över till sina vänner. Pedagogen utmanade barnen att 

använda sig av flera olika material och testa hur materialen samspelade med varandra. Det 

känns som att barnen fick en djupare förståelse för ämnet då pedagogen hela tiden var aktiv 

och bekräftade och utmanade barnen i deras egna tankar. Pedagogen lyssnade alltså på 

barnens idéer och utgick därifrån i sitt utmanande. Barnen samarbetade även i denna aktivitet, 

vilket gjorde att de kunde delge sina idéer så att de andra fick ta del av dem. De fick lära sig 

att lyssna på andras förslag och vara en del i ett samarbete. Genom pedagogens sätt att utmana 

diskuterades det hela tiden om hur de kunde utveckla bron för att t.ex. bilar skulle kunna köra 

på bron men även när de återkopplade till inspirationsbilderna så utvecklades bron ytterligare 

då de fick mer inspiration vid det tillfället. Pedagogen var även med och gjorde så att alla 

barnen blev delaktiga utifrån personliga utgångspunkter, alltså så att barnen kände sig trygga i 

att våga testa olika lösningar. Den proximala utvecklingszonen blev här tydlig, alltså 
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avståndet mellan det barnet klarar av utan stöttning och det barnet klarar av med stöttning av 

en pedagog.       

Diskussion 

I denna del kommer studiens positiva och mindre positiva sätt att gå tillväga diskuteras genom 

att kritiskt granska metodvalet och själva utförandet. Resultatet kopplat till tidigare forskning 

kommer också att diskuteras. Förslag på hur fortsatt forskning inom området skulle kunna se 

ut kommer även att ges.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att se vad barnen kan få för ny kunskap genom interaktion med en 

pedagog. I det ingick en jämförande studie där två olika aktiviteter observerades, där det i den 

ena fanns en passivt närvarande pedagog och i den andra en aktivt närvarande pedagog. Detta 

för att tydligare kunna se skillnad på när en pedagog är aktiv och inte i interaktion med barnen 

och vilka lärtillfällen som uppstår.  

 

I observationerna användes videoinspelning som verktyg. Valet av metod var positivt för 

denna studie, detta för att det var av stor vikt att kunna gå tillbaka till videomaterialet och titta 

på vad som verkligen hände och sades. Under tiden transkriberandet skedde tittade jag såklart 

mycket på videomaterialet, men även senare för att gå tillbaka och titta på t.ex. vad ett barn 

gjorde samtidigt som det sa något. Detta är något som stärks av det Christoffersen och 

Johannessen (2012) belyser. De menar att videoinspelning säkrar olika rörelser, kroppsspråk 

och verbalt språk eftersom dessa är viktiga delar för att kunna sammanställa den data jag får 

in. Videoobservation är alltså ett bra hjälpmedel för att få händelser och tal bekräftade. Jag har 

försökt föreställa mig hur det skulle blivit om jag endast förde anteckningar vid 

observationstillfället. Troligtvis hade det inte blivit samma djup i observationen eftersom det 

är svårt att komma ihåg på vilket sätt ett barn säger något eller hur barnet uttrycker sig 

kroppsligt samtidigt som det uttrycker sig verbalt. Det hade även varit svårt att hinna med att 

anteckna det relevanta för att kunna få ihop aktiviteten till en helhet. Jag hade användning av 

stora delar av materialet för att få svar på frågeställningen. Tholander och Cekaite (2015) 
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menar att många forskare känner att de samlat in överflödigt material som inte kommer till 

användning för att ta reda på resultatet. Detta upplevde inte jag, då största delen av det 

insamlade materialet kom till användning. De flesta delar var alltså nödvändiga i min analys.       

 

Något som hade kunnat göras under videoobservationen, istället för att föra egna 

anteckningar, är att ha fört protokoll över vilka material barnen använde sig av och även hur 

många i antal. De anteckningar som fördes har inte varit betydande i analysarbetet eftersom 

det är sådant som funnits med i videoinspelningen. Att protokoll inte fördes på antal använt 

material, under aktivitetens gång, har att göra med det inte bestämdes innan. Men eftersom 

materialet var en intressant del för att se skillnader bestämde jag mig för att ta reda på det 

genom video och bilder. Detta hade inte varit möjligt om observationen inte spelats in.   

 

Validiteten i studien ses som hög på det sättet att studien har uppnått syftet och besvarat den 

aktuella frågeställningen. Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) menar att validitet kan 

uttryckas genom att man undersöker det som är tänkt att undersöka, vilket jag anser att jag 

gjort. Dock kan reliabiliteten betraktas som låg då det i min studie endast görs två 

observationer på en förskola. Reliabilitet handlar om hur stor studiens tillförlitlighet är 

(Bjereld et al. 2009). Reliabiliteten hade blivit högre om jag använt mig av fler förskolor för 

att ta reda på vad barnen kan ta till sig för ny kunskap genom bygg- och konstruktionslek i 

interaktion med en pedagog. Det går även att se på reliabiliteten i studien som hög eftersom 

videoinspelning använts och det finns inspelat vad som verkligen hände och sades under 

studien, den blir på så sätt tillförlitlig. Hade jag istället endast antecknat så hade reliabiliteten 

inte blivit lika hög, då det är svårt att fånga upp allt som görs och sägs genom anteckningar. 

 

Om jag någon gång skulle göra någon mer studie skulle troligtvis videoinspelning användas, 

detta för att det är en tillförlitlig metod där det går att gå tillbaka och se vad som hände under 

observationen. Materialet fanns hela tiden tillgängligt för att kunna göra analysen så som den 

hade utspelat sig. Som nämnt innan kan jag inte tänka mig att en lika djup förståelse för vad 

som hände hade uppstått om endast anteckningar förts under aktiviteterna. Det hade även varit 

intressant att t.ex. ha två barn i aktiviteterna för att se skillnader som kan uppstå i om färre 

eller fler barn än tre deltar. Att göra en studie där det är ”förutbestämt” hur det ska gå tillväga 

kan såklart påverka resultatet som blir. I studien bestämdes innan att den skulle genomföras 
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med hjälp av två aktiviteter. Det är säkert lätt att redan innan studien genomförts föreställa sig 

hur det kommer att bli när det kommer till resultatdelen. Därför är det viktigt att försöka vara 

objektiv, samtidigt som många visar i sina studier att en aktivt närvarande pedagog är av stor 

vikt i förskolans verksamhet. Det är lättare sagt än gjort att inte föreställa sig hur något ska 

bli. Det är samtidigt intressant när något blir som man inte tänkt. Ett exempel på det är i grupp 

A där jag tog förgivet att barnen skulle börja bygga en bro tillsammans, vilket de inte alls gör, 

utan börjar bygga med helt olika material på enskilda håll.  

     

Resultatdiskussion  

Nedan kommer studiens resultat att diskuteras med hjälp av några underrubriker. Resultateten 

kommer att kopplas till litteratur som antingen stärker eller skiljer sig från mitt resultat av 

undersökningen. 

 

Interaktionens och dialogens betydelse 

Under arbetes gång har upptäckter gjorts som visar hur viktigt det är för barnen att bli 

bekräftade, sedda och utmanade av en pedagog i förskolan. För att detta ska kunna ske är det 

av stor vikt att pedagogen är lyhörd, närvarande och uppmuntrande. De ska alltså visa intresse 

för det barnen gör och säger, vilket utmanar dem att kanske testa nya saker. Trageton (1996) 

menar att det är de vuxna som ska finnas närvarande för att kunna sätta ord på den nya 

kunskapen som skapas hos barnet. Det skapar då en medvetenhet hos barnet om kunskapen.  

  

För att kunna ta reda på vad som ligger bakom det barnen uttrycker är det viktigt att ta reda på 

deras erfarenheter kring något specifikt man vill få reda på. Barnens olika svar kan med stor 

sannolikhet ha att göra med vad de varit med om tidigare, alltså deras tidigare erfarenheter. I 

grupp A fick pedagogen inte reda på några av barnens erfarenheter då denne hade en passiv 

roll. I grupp B framgick mer troliga erfarenheter från barnen, såsom att Ivar ville använda 

toarullar kan ha att göra med att han byggt med det tidigare på liknande sätt, eller t.ex. att 

barnen inte var överens om man skulle köra eller gå över en bro kan även det ha att göra med 

deras erfarenheter. Om det finns en närvarande pedagog kan denne ta reda på barnens 

erfarenheter och utefter det arbeta vidare utifrån barnens olika förutsättningar och upplevelser. 
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Thulin (2011) och Mylesand (2007) menar att det är betydelsefullt att ta reda på barns 

erfarenheter för att förstå sammanhanget. Det barnen byggde i grupp A kan säkert ha att göra 

med deras erfarenheter om broar, men eftersom pedagogen inte var aktivt närvarande i den 

aktiviteten blir det svårt att ta reda på för att sedan kunna utmana dem i det. 

 

Skillnaden mellan vad barnen lär själva och vad barnen lär i interaktion med t.ex. en vuxen 

kan kopplas till den proximala utvecklingszonen (Hadzigeorgiou, 2002; Larsson, 2013; Säljö, 

2011). I studien uppstod skillnader när barnen inte blev utmanade och när de blev det av en 

aktivt närvarande pedagog. Den proximala utvecklingszonen blev möjlig att ta reda på i 

studien eftersom dessa två observationer gjordes utan och med stöttning av en pedagog.  

 

Att det ska finnas stöttande och aktivt närvarande pedagoger för barnen är något som tidigare 

forskning belyser som viktigt. Pedagoger är ofta närvarande och stöttande (Fredriksson 

Sjöberg, 2014; Mylesand, 2007). Siraj-Blatchford och Siraj-Blatchford (1998) menar t.ex. att 

en aktivt närvarande pedagog är viktigt för att barn ska kunna få en djupare förståelse för det 

specifika ämnesområdet. Wood et al. (1976) vill belysa att dessa interaktioner spelar en viktig 

roll för barndomen, vilket också framkommer i den här studien där det går att se på barnens 

reaktion och uttryck hur viktigt det är för dem att bli sedda och bekräftade men även 

utmanade. Just det syntes vid ett flertal tillfällen i grupp B då pedagogen utmanade och 

bekräftade barnens intentioner. Kopplat till detta menar Thulin (2011) att hon i sin studie fick 

resultat som visade att de äldre barnen i förskolan, i den fria leken, aldrig eller mer sällan får 

stöttning och utmaning från pedagoger. Barnen lämnas istället själva att upptäcka och utforska 

sitt eget lärande. Just detta var svårt att ta reda på i denna studie eftersom planerade aktiviteter 

observerades och inte den fria leken som den studien visar resultat på. Thulins (2011) resultat 

visar alltså inte det Fredriksson Sjöberg (2014), Trageton (1996) och Mylesand (2007) menar 

om att stöttande och närvarande pedagoger är en betydande del i barns uppväxt och lärande. 

Jag håller med om att det är tydligt att pedagoger ha en betydande roll för barnens lärande och 

för att de ska kunna utmanas, utan en pedagog kommer det inte ske i den utsträckning det 

egentligen kan. Hade min studie istället innehållit mer ”fria” observationer under en dag hade 

resultatet troligtvis sett annorlunda ut, beroende på om pedagoger hade varit aktivt närvarande 

eller inte i byggrummet.  
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I transkript 1, där Nils lägger betoning på tidningar, hade det varit intressant att veta vad det 

var som gjorde att han reagerade annorlunda på det materialet. Det är något pedagogen, om 

den varit utmanande, hade kunnat spinna vidare på och kanske tagit reda på vad som kan ha 

att göra med att Nils ställde sig frågande till just tidningar. Hade han använt sig av det innan i 

byggrummet eller vad berodde det på? Sådant skulle en pedagog som sagt kunna ta reda på 

om denne är aktivt närvarande. Om man tittar på bild 3 och 4 syns Sofias och Klaras olika 

lösningar i deras byggande av broar i grupp A. Här var det intressant att se på hur olika sätt de 

löste problemet med att deras byggda båtar inte kom under bron. Kan det bero på att de har 

olika erfarenheter av broar överlag? Eller att de åkt med båt under en bro eller under en bro 

med broöppning? Dessa frågor är något som skulle kunna utvecklats med en utmanande 

pedagog. Att ta reda på barns erfarenheter i sådana här situationer är av stor vikt för att få en 

förståelse för sammanhanget (Mylesand, 2007; Thulin, 2011). Det är av betydelse att det finns 

en närvarande pedagog i förskolans byggrum, just för att pedagogen ska kunna prata med 

barnen, samtidigt som de kommer med nya utmaningar till dem (Doverborg et al., 1999). I 

grupp A byggde som sagt barnen enskilt men det kan vara så att barnen ändå fick inspiration 

av varandra då de ibland tittade på vad och hur de andra barnen byggde. Till exempel så 

byggde Sofia först med en äggkartong och kaplastavar, medan Klara byggde med klossar. 

Sofia började sedan bygga med klossar också men byggde en annan typ av bro. Det kan vara 

så att hon fick idéer och inspiration av Klaras byggande trots att de inte samarbetade.        

 

De två observationerna skiljde sig alltså åt på olika sätt. Något som förväntades i grupp A var 

att de skulle bygga en gemensam bro tillsammans. Men som beskrevs i transkript 2 började de 

ganska direkt att bygga på varsitt håll. Det är intressant hur man tror att något ska bli och är 

helt inställd på det men att det sedan utspelar sig på ett helt annat sätt, därför är det viktigt att 

försöka vara objektiv och tänka på det. I grupp B blev det mer en dialog kring den 

gemensamma bron som skapades genom deras samarbete. Pedagogen föreslog att de 

tillsammans skulle bygga bron vilket barnen verkade tycka var en bra idé. Läroplanen för 

förskolan menar att: ”förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta 

är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt” (Skolverket, 2016 s. 6). Just samarbetet och kommunikationen, mellan 
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pedagog och barn och mellan barn och barn, framgick tydligt i grupp B, medan det i grupp A 

inte blev den dialogen som skulle kunnat bli om pedagogen istället varit aktivt närvarande och 

utmanat barnen till t.ex. samarbete och diskussioner kring konstruerandet. Genom 

bekräftelsen barnen i grupp B fick, fick de även hjälp till att känna tilltro till sin egen förmåga, 

vilket är något Läroplanen belyser (Skolverket, 2016). Det gick inte att se något resultat på att 

pojkar och flickor byggde för olika ändamål som Hallström et al. (2015) har fått fram resultat 

på. Just detta var inte fokus i denna studie men ändå en aspekt jag tyckte var intressant att titta 

på. Hade studien genomförts under en längre tid hade det troligtvis varit lättare att se ett 

mönster inom detta område. Då hade jag även haft flera tillfällen och mer material att titta på 

för att kunna få fram resultat inom det området.         

 

Materialets betydelse 

Det visade sig att barnen i grupp B använde sig av fler olika sorters material och även fler i 

antal överlag (se tabell 1), detta tack vare pedagogen som indirekt utmanade dem till det (se 

t.ex. transkript 10, 11, 12, 13). Pedagogen ställde vägledande och utmanande frågor till barnen 

som gjorde att de kom att tänka på att testa att använda sig av mer material. Det diskuterades 

även om hur bron kunde bli mer stabil och hållbar, vilket ledde till att barnen testade sig fram 

med hjälp av materialet. Här visas tydligt att språket spelar en betydande roll, precis som i det 

sociokulturella perspektivet, eftersom det är beroende på hur pedagogen pratar med och 

utmanar barnen i aktiviteten som de vågar och vill testa sig fram. Elfström et al. (2014) 

belyser språket som det som länkar människor till varandra, vilket var tydligt i min studie där 

det verbala språket var det som länkade samman individerna i grupp B. Tholander och 

Cekaite (2015) benämner språket som ett praktiskt verktyg, något vi kan undersöka saker med 

hjälp av. Barnen i grupp B fick med hjälp av pedagogens sätt att uttrycka sig undersöka olika 

fenomen och hade alltså pedagogens språk och utmaning som hjälp för att upptäcka olika 

saker. 

 

Eftersom pedagogen i grupp B var aktivt närvarande och utmanade barnen kunde brevet från 

Hoppsan läsas upp för dem. Mylesand (2007) menar att det, för att skapa meningsfullhet för 

barnen, är viktigt att använda material som ger bygget en mening, vilket kan vara t.ex. djur 

eller dockor. Eftersom brevet från Hoppsan fanns tillgängligt och med en bild på haren, 
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upplevdes det skapa mening för barnen i deras byggande av bron. De hade någon/något 

specifikt att bygga till, alltså haren. Både pedagogen och barnen återkopplade under 

aktivitetens gång till Hoppsan som behövde barnens hjälp att bygga en bro till sina vänner. 

Därför skapade det troligtvis mening för barnen. Hoppsan hade kunnat vara på riktigt så att 

barnen fick uppleva hur den såg ut, men jag tycker ändå att detta var ett roligt och 

meningsfullt sätt att göra det på genom brevet. 

 

I transkript 11 där pedagogen stöttar och utmanar Emma i att testa material, som de inte testat 

innan, märktes det att det materialet troligtvis inte hade testats om det funnits fler antal 

toarullar tillgängligt, detta eftersom toarullarna var det de använde för att få upp bron. Att inte 

ha för många av samma material kan alltså leda till att barnen med utmaning av pedagogen 

testar hur andra material kan fungera för att lösa problem. De får upp ögonen för att uppgiften 

går att lösa med fler olika typer av material och på flera olika sätt. Här var det viktigt att 

pedagogen bjöd in Emma att testa ett annat användbart sätt att få äggkartongerna högre över 

golvet. Det gjorde att hon blev mer delaktig i aktiviteten. Om pedagogen inte hade utmanat i 

denna aktivitet hade kanske inte alla känt sig delaktiga men nu uppkom känslan av att 

samtliga barn kände sig delaktiga. Självklart är alla barn olika och deltar olika aktivt men det 

beror på att vi är olika som individer. Vissa barn behöver mer stöttning än andra för att våga 

testa, därför är det extra viktigt med en aktivt närvarande pedagog. Det märktes att Emma 

blev sedd, bekräftad och fick tilltro till sin egen förmåga genom att hon utmanades av 

pedagogen, vilket är något läroplanen belyser (Skolverket, 2016). Vilken typ av material och 

antalet av dessa man väljer att ha med i sådana studier kan alltså spela roll för hur de används 

och vilka material som testas.                    

 

Implikationer och slutsats 

Resultatet i denna studie visar på hur viktigt det är med aktivt närvarande pedagoger i 

förskolan. Det visade sig att en aktivt närvarande pedagog ger barnen en ökad och djupare 

förståelse inom flera områden såsom användandet av olika och antalet material, samarbete, 

förståelse för att lyssna på andras idéer och hur något kan bli mer hållbart i bygg- och 

konstruktionsleken. Det kan alltså vara flera lärtillfällen som skulle kunna uppstå om en 
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pedagog utmanar men som istället inte blir av om en pedagog inte är närvarande. Pedagoger 

kan heller inte få reda på barns erfarenheter och vad de visar intresse för om de inte är 

närvarande och samtalar med barnen. Därför är det som pedagog viktigt för det enskilda 

barnet och verksamheten att vara aktivt närvarande.   

 

Förslag på fortsatt forskning 

Då jag tycker det är intressant att studera dialogen mellan barn och pedagog och vad det kan 

leda till skulle det kunna vara fortsatt forskning. Dock skulle det vara intressant att studera 

mer ”fria aktiviteter” eftersom jag testat att studera aktiviteter där intervention är en del i det. 

Jag har alltså varit med och delvis påverkat situationerna genom att planera ingången till dem 

medan det sedan kan leda till olika resultat i själva utförandet, där har jag alltså inte varit med 

och påverkat mer än att jag befunnit mig i samma rum som aktiviteterna hållits. Det hade även 

varit intressant att studera om pojkar och flickor bygger för olika ändamål, som är något jag 

haft som en liten del i denna studie. Fokus lades inte på det men det är något som skulle vara 

intressant att veta mer om. Då skulle det gå att utgå från Hallström et al.:s (2015) studie som 

visar resultat på att flickor och pojkar bygger till olika ändamål. Inom det området hade det 

varit intressant att titta på om de använder sig av olika material och om miljön och materialet 

ses som könsneutralt och vad det kan ha för betydelse för resultatet.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Samtyckesblankett till vårdnadshavare 
 

Hej! 

Jag heter Anna Nilsson och går näst sista terminen på förskollärarutbildningen vid Karlstad 

Universitet och har nyligen börjat med mitt examensarbete på 15 hp och ska genomföra min 

datainsamling på xxx.  

 

Syftet med min studie är att studera på vilket sätt pedagogens interaktion stimulerar barnen i 

deras konstruerande och byggande. Detta med koppling till läroplanens mål om att barn ska få 

bygga och konstruera med hjälp av olika material och att lärande ska vara lustfyllt och me-

ningsfullt.  

 

De forskningsetiska reglerna säger att vårdnadshavare ska ge samtycke om deras barn får 

medverka i undersökningen eller inte. Studien kommer som sagt att observeras och filmas för 

att jag ska kunna gå tillbaka och titta och analysera aktiviteten för att kunna få svar på mina 

frågeställningar. Det inspelade materialet kommer att raderas när mitt arbete är färdigt.  

Även om ni som vårdnadshavare fyller i att barnet får delta så kan barnen när som helst 

bestämma om de vill delta eller inte.  

 

Jag kommer observera ett bestämt antal barn i två olika aktiviteter inom bygg och 

konstruktion i förskolan i början på v. xxx.  

 

Barnen kommer att vara anonyma eftersom varken förskolans eller barnens namn kommer 

finnas med i min rapport. Det kommer hittas på fiktiva namn.  

 

Kontakta mig gärna om du har några frågor på telefon: xxx 

Hälsningar Anna Nilsson 

Fyll i passande alternativ nedan och lämna till förskolan senast xxx: 

 

Jag ger mitt godkännande till att mitt barn (barnets namn)_____________________________  

får delta i undersökningen som kommer genomföras v.48.  

 

Jag vill inte att mitt barn (barnets namn)___________________________________________ 

deltar i undersökningen. 

 

Underskrift av vårdnadshavare__________________________________________________ 

 

Ort och Datum____________________________________ 
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Bilaga 2 brev från haren Hoppsan 
 
Hej på er barnen på xxx! 

Jag heter Hoppsan och är en snabbt skuttande hare som bor på en ö, vilket bety-

der att det finns vatten runt där jag bor. Jag har en fråga till er, vet ni vad en bro 

är? 

Jag skulle verkligen behöva er hjälp med att bygga en bro så jag kan komma 

över till mina kompisar som bor på en annan ö i närheten av min ö. 

Det är nämligen så att bron mellan våra öar har gått sönder så vi kan inte träffas 

just nu. 

I detta brev får ni med bilder på hur broar kan se ut, men den behöver såklart 

inte se ut som dessa. Den kan se ut hur ni vill att den ska se ut, men jag blir glad 

om ni gör den. 

Det finns olika material ni kan bygga med här. 

Skicka gärna en bild till mig på bron när ni är klara med den. 

Hoppas ni vill hjälpa mig. Hälsningar från Hoppsan! 
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Bilaga 3 samtyckesblankett till pedagog 

 

Jag samtycker härmed mitt deltagande till studien om bygg och konstruktion i 

förskolan.  

 

Observationen kommer att videofilmas och kommer efteråt endast att användas 

av Anna Nilsson som är observatör.  

 

Du kan när du vill välja att avböja deltagandet. 

 

Namn på alla som deltar och den deltagande förskolan kommer helt att bytas ut.  

 

Videomaterialet kommer att raderas när examensarbetet är färdigskrivet.  

 

 

 

Namn___________________________________________________ 

 

Underskrift_______________________________________________ 

 

Ort och datum_____________________________________________ 

  

 


