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Abstract 

The study aims to find out what function Lego has in preschool, from a gender 

perspective, when it comes to children's construction, accessibility and educa-

tion related to technology. The result shows that Lego has a purpose in pre-

school when it comes to construction and play but also to give the children 

opportunity to a calm activity. The study has been conducted through inter-

views with three preschool teachers at various preschools in two different com-

munities. The result shows that Lego didn´t have a place in the planed activ-

ity’s in preschool but a lot of time and opportunity in the free play. The study 

shows that technology in preschool is something that the preschool teachers 

want to work more with. They think they use technical concepts and are aware 

of what building and constructing things gives the children. I can also see an 

awareness of the choices that preschools have when it comes to gender and 

buying Lego and that they mixed all different kind of Lego and how it is pre-

sented to the kids. 

Keywords: gender, Lego, preschool, technology 
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Sammanfattning 

Denna studie handlar om varför materialet Lego finns i förskolan med koppling 

till bygg och konstruktion och ämnet teknik utifrån ett genusperspektiv. Stu-

dien syftar till att ta reda på vilken funktion Lego har i förskolan när det gäller 

barns bygglek, tillgänglighet och undervisning kopplat till teknik. Resultatet 

visar att Lego har ett syfte i förskolan när det gäller bygglek och konstruktion 

men också för att erbjuda en lugn aktivitet för barnen. Studien har utförts ge-

nom intervjuer med tre förskollärare på olika förskolor i två olika kommuner. 

Resultatet visar att Lego inte har en del i den planerade verksamheten men att 

det har mycket utrymme i den fria leken. Studien visar att teknik i övrigt på 

förskolan är någonting som förskollärarna vill arbeta mer med, samtidigt som 

de menar att de använder tekniska begrepp och är medvetna om vad bygg och 

konstruktion ger barnen. I resultatet framkommer även en medvetenhet hos 

pedagogerna kring de val de har gjort utifrån ett genusperspektiv -när det gäller 

utbud och inköp av Lego samt hur Lego presenteras.  

Nyckelord: förskolan, genus, Lego, teknik  
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1 INLEDNING  

Jag har länge intresserat mig för olika sorters konstruktionsmaterial och skap-

ande i förskolan och ämnet teknik. Varje gång jag är ute i verksamheten på 

VFU eller vikariat finner jag mig själv dras till just att bygga med barnen eller 

skapa lösningar och utmana i deras bygglek. I mitt fall har bygg och konstrukt-

ion varit det som tilltalat mig mest inom ämnet teknik och då framförallt med 

inriktning mot Lego. När jag själv var barn minns jag att teknikundervisningen 

i tidig ålder var ett tillval och som tjej vågade jag inte välja det eftersom det 

mestadels var killar som var med. Det var under den här tiden fokus på att få 

fler intresserade av teknik som ämne och det anordnades en tävling i tekniklego 

som innebar att man skulle bygga fordon. Detta såg spännande ut men det var 

inte något som tjejer vanligtvis intresserade sig för och därför ställde inte heller 

jag upp. Jag vill att teknik ska vara lika självklart för tjejer som för killar. Jag 

tänker att om det redan i förskolan uppmuntras till att skapa intresse för teknik, 

bygg och konstruktion genom att ge alla lika möjligheter och förutsättningar 

inom ämnet, så kan vi hjälpa till att motverka stereotypa könsmönster. Alla 

förskolor som jag varit på har haft Lego eller Duplo tillgängligt men det har 

inte funnits något syfte som jag har kunnat se eller upptäcka mer än att det 

fanns med i den fria leken hos vissa barn. Ämnet teknik med inriktning bygg 

och konstruktion är en del av läroplanen där det står att alla barn ska utveckla 

sitt kunnande inom bygg, konstruktion och skapande med olika material (Skol-

verket 2010). Men för att få syn på barnens lärande inom detta behöver peda-

goger vara medvetna om hur de kan förmedla denna kunskap. Därför tänker 

jag att Lego som finns tillgängligt och är ett känt material hos de flesta barn 

kan vara en bra inkörsport mot det livslånga lärandet inom teknik, bygg och 

konstruktion.    
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1.1 Bakgrund 

Utbildningsdepartementet (2010) skriver att; 

 Förskolan bör vara rik på material och redskap som inbjuder till att pröva, under-

söka, experimentera, testa och förbättra samt beskriva föremål utifrån hur de föränd-

ras och deras olika synliga egenskaper. (Utbildningsdepartementet, 2010, s.16-17) 

Genom tillgång till byggmaterial som exempelvis Lego, kan barnen bygga 

konstruera samt förändra sina konstruktioner kontinuerligt. 

1.1.1 Teknik 

Teknik är något som vi använder oss av hela tiden. Ibland medvetet ibland inte. 

Det finns olika tekniska system i samhället och olika objekt i vår vardag som 

är skapat av människan. Det finns ofta spännande historier bakom dessa. Det 

första fyndet av medvetet tillverkade verktyg var bearbetade stenar som hit-

tades för 2.4 miljoner år sedan. Utvecklingen av redskap och verktyg fortsatte 

genom tiden. När man pratar om teknikens historia kan man inte undgå att 

nämna de fem maskinerna: hävstången, kilen, hjulet, lutande plan & skruven. 

Tre av dessa nämligen kilen, lutande plan och hävstången användes vid by-

ggandet av pyramiderna 2600 år f.Kr. (Sundin, 2006). Tekniken är viktig och 

har alltid haft stor betydelse för människans överlevnad och numera 

bekvämlighet. När vi sedan tittar på hur teknikämnet har sett ut i förskolan kan 

vi se att när läroplanen kom 1998 fanns ämnet teknik med.  

Att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material 

och tekniker, detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multime-

dia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning 

(Utbildningsdepartementet, 1998 s. 10).  

Målet med teknik i förskolan finns ännu kvar i den reviderade läroplanen 

Skolverket (2016) och har skrivits om till viss del, men har liknande innehåll 

med mer fokus på teknik i vardagen och utforskande av hur teknik fungerar.  

1.1.2 Bygg & Konstruktion i förskolan 

Mylesand (2007) skriver om varför bygg och konstruktion behövs och vad det 

bidrar med i barns lärande. Hon menar att det kan ses som ett språk som barnen 

kan använda sig av när de forskar och upptäcker omvärlden. Det kan även vara 

ett verktyg som hjälper barnen att förstå olika fenomen i samhället. Skapande, 

språk, matematik, estetik, empati, geometri och förhållningssätt är några delar 

av bygg och konstruktion. Allt hänger ihop och är viktigt. Trageton (1998) 
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menar också att eftersom konstruktionsleken även kan vara individuell lek kan 

det bidra till att utveckla och stärka det enskilda barnet. Det blir då relevant att 

variera mellan rollek och konstruktionslek.    

1.1.3 Lego 

Eftersom studiens syfte riktar sig mot materialet Lego så vill jag kort beskriva 

Legoklossens historia. Ordet Lego består av en sammansättning av de danska 

orden Leg godt som betyder lek bra. Legoklossen som de flesta känner den 

idag lanserades 1958. Lego har sedan starten utvecklats från att ha varit mest 

inriktat mot pojkars bygglek, blivit en leksak för alla genom att man har skapat 

olika sorters Lego som uppmuntrar till olika rollekar och fantasi (Lego, 2018). 

Det finns även en serie material som är gjort för undervisning som heter Lego 

Education. På Lego´s hemsida finns det tips på olika ”övningar” där det även 

finns förklaringar till vad barnen lär sig och vilka begrepp man kan använda. 

Dessa sidor är på engelska men är lättförståeliga. På Lego Educations hemsida 

beskrivs barn som naturligt nyfikna som vill experimentera, observera, ut-

forska och leka. De jämför barn med små vetenskapsmän som vill ta reda på 

vad som händer med lövet ifrån trädet och Legoklossen, flyter de eller sjunker 

de? Vad händer om vi rullar en boll eller en bil nedför en ramp? Hur gör vi en 

kedjereaktion där en händelse påverkar nästa händelse? Detta sätt att upptäcka 

menar de är grunden för att utveckla kunskaper inom ämnen som matematik, 

teknik, fysik samt kreativitet (Lego Education, 2017). 
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1.2 Syfte 

Syftet i studien är att undersöka vad Lego har för syfte i förskolan. Samt un-

dersöka hur materialet Lego presenteras för barnen i verksamheten. Hur har 

personalen tänkt ur ett genusperspektiv när det gäller Lego, bygg, konstruktion 

och teknik. 

1.3 Frågeställningar 

Vad har lego för syfte i förskolan? 

Hur presenteras lego i förskolan utifrån ett genusperspektiv-?  
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I den här delen kommer tidigare forskning presenteras inom det ämnet studien 

är baserat på. Det har inte gjort så mycket tidigare forskning om just materialet 

Lego men det finns en del om teknik, bygg och konstruktion i förskolan och 

även teknik ur ett genusperspektiv.  

2.1 Flickor och pojkars bygglek  

Hallström, Elvstrand & Hellberg (2015) studie visar på att pojkars och flickors 

lek skiljer sig från varandra när det gäller närmandet av teknik. De gjorde ett 

experiment där de tydligt kunde se skillnader i hur pojkar respektive flickor 

tog sig an uppgiften. Uppgiften var att hälla bakpulver i en vulkan som de 

byggt tillsammans med pedagogen. Pojkarna var mer aktiva och tog större 

plats medan flickorna drog sig undan. Pojkarna visade med hela kroppen att de 

var aktiva i aktiviteten. De såg även att det i barnens konstruktionslek fanns 

skillnader beroende på kön. När till exempel pojkarna byggde så var lekens 

fokus själva byggandet där de diskuterade och testade olika sätt att få deras 

bygge stadigt, medans flickornas konstruktionslek har ett annat slutmål där de 

har ett behov av en konstruktion och bygger det de behöver. Ett exempel är där 

en flicka bygger staket till sina djur och fortsätter sedan leken med djuren. I en 

artikel i Svenska Dagbladet skriver Sundberg (2011) om Legoklossen och dess 

utveckling. Billund har lagt 300 miljoner på att studera leken hos barn i olika 

länder och i deras vardag men ändå inte kunnat hitta ett sätt att nå ut till flick-

orna och deras bygg-intresse. Ett sätt var att skapa lego som skulle tilltala 

flickor också men istället fick företaget mycket kritik för att de förstärkte köns-

stereotyperna och det är fortfarande i huvudsak mest pojkar som köper de ne-

utrala legolådorna. En genuspedagog som också är förskolechef har blivit in-

tervjuad om lego i den förskola hon arbetar på. Hon betonar hur viktigt det är 

hur lego presenteras i verksamheten så att det bjuder in till lek för alla barn. 

Samt att alla kvinnliga förebilder kan visa vägen och inspirera fler till att an-

vända lego i leken (SvD 17/4-2011). Mylesand (2007) tittade på flickors an-

vändning av byggmaterial och upptäckte då att flickorna gärna valde estetiskt 

tilltalande material och fler sorters olika material än vad pojkarna valde att 

bygga med. I ett exempel hade flickorna 22 olika sorters material i en kon-

struktion. Hennes observation om hur flickor och pojkar bygger olika jämförde 

hon med att pojkarna bygger Ölandsbron medans flickorna bygger resan över 

bron.   
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Axell (2013) har i sin forskning tittat på hur teknikundervisningen ser ut i andra 

länders och satt det i relation till vår svenska reviderade läroplan i förskolan.   

I studien lyfter hon hur olika länders teknikundervisning ser ut utifrån ett ge-

nusperspektiv. De länder som är med har visat att det är viktigt att ge pojkar 

och flickor lika bemötande och samma förutsättningar. Det saknas dock rikt-

linjer för hur pedagogerna ska gå tillväga med detta. Vidare beskriver Axell 

(2013) att både flickor och pojkar använder sig av teknik i den fria leken men 

på olika sätt. Turja (2009) skriver om att redan innan barnen når skolåldern så 

utvecklas barns självbild och attityderna och könsrollerna sätts. Detta betyder 

att vi i förskolan behöver tidigt arbeta jämlikt med flickors och pojkars för-

måga att utvecklas inom ämnet teknik. Vidare skriver Turja (2009) om att 

första steget i detta arbete är att titta på hur förskollärare bemöter flickor re-

spektive pojkar i deras teknik-användande. I artikeln påstår lärarna att de inte 

gör någon skillnad på pojkar och flickor men det finns mycket som tyder på 

motsatsen.  

Mylesand (2007) skriver att inom förskolan kopplas bygg och konstruktion till 

lek medans i vuxenvärlden betyder detta teknik. Detta tar även Bjurulf (2013) 

upp där hon menar att detta påstående grundar sig i att teknikämnet är ett nytt 

kunskapsområde för många även om det funnits med från början. Teknik inne-

bär att uppfylla behov och lösa problem. Hon menar att bygg och konstruktion 

även för små barn handlar om teknik. Det som är skillnaden i barnens teknik 

och de vuxnas är att barnens problemlösning och behov är kopplade till lek.   

Johansson och Pramling Samuelsson (2016) har gjort en studie där de tittat på 

barns lek och vuxnas delaktighet i leken. De har då sett att när barnen har chans 

att välja vem de vill vara med i förskolan så väljer barnen oftast att vara med 

andra barn än att vara med sin lärare. Samtidigt som barnen ger uttryck för att 

de vill bli sedda och veta att de vuxna finns nära till hands. Detta har kanske 

att göra med att lärare försöker göra aktiviteter utifrån sitt eget perspektiv, där 

tanken är att lära ut snarare än att ta hänsyn till barnens perspektiv. När barn 

väljer andra barn kan detta uppfattas av pedagogen som att det är bra. Det in-

nebär att barnen är sysselsatta och att det uppfyller målet att barn ska bli själv-

ständiga. Trageton (1996) menar att detta är något som är viktigt för vuxna att 

beakta i samband med konstruktion. Han menar att den vuxne varken ska vara 

en passiv åskådare av barnens fria lek, eller genomsyra verksamheten enbart 

med vuxenstyrda teman eller samlingar. Det krävs ett förhållningssätt som är 

relativt komplicerat där det krävs att vuxna har en aktiv roll när det gäller bar-

nens utveckling och lärande, men samtidigt respekterar deras lek.   
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2.2 Material 

Trageton (1996) menar att i den fria leken är barnen inte alls fria i utan den 

styrs istället av andra faktorer i verksamheten som exempelvis: tillgängligt 

material, grupperingar som finns, lekar som präglas av rutiner och speciella 

teman. Därför menar Trageton att även om pedagogen utvecklar och stimulerar 

till lek i det sammanhanget så är det inte tillräckligt, utan den vuxne ska för-

stärka inlärning som barnet redan är igång med i leken genom att använda be-

grepp, bekräfta det barnet gör och ställa utmanande frågor. 

Mylesand (2007) betonar att materialet har stor betydelse i skapandet av en 

bygghörna. Det behöver vara en bra blandning med stort och smått. Det bör 

finnas någonting som tilltalar alla barnen och som uppmuntrar till olika sorters 

byggkonstruktion. Om dessa möjligheter finns kommer barnen påverka 

varandra positivt och våga prova olika tekniker. Mylesand (2007) menar att 

materialet Lego har ett kommersiellt syfte att man ska köpa nytt hela tiden. 

Hon menar att om en bit försvinner i en färdig legobyggsatts kan det bli så att 

materialet inte går att använda. Hon ser Lego som ett byggmaterial likt de andra 

men att det har andra funktioner som genom sammanfogning skapar hållfasta 

konstruktioner.  

2.3 Teknik-undervisningen 

Tidigare forskning visar att även pedagoger upplever teknik i förskolan som 

lite svårt, där utmaningen ligger i att få tekniken synlig i verksamheten. I en 

artikel av Hallström, Elvstrand & Hellberg (2018) som handlar om hur peda-

goger uppfattar teknikundervisningen i förskolan framkommer att pedagogerna 

som var med i studien ofta kan se möjligheter till teknik-undervisning och att 

det är något som genomsyrar hela verksamheten men att de är dåliga på att 

synliggöra den. Svårigheten finns dock i om vi hela tiden pratar om teknik som 

något som finns runt omkring oss och överallt att det blir för otydligt och svår   

arbetat. Det finns en brist i verksamhetens miljö när det gäller att uppmuntra 

till teknik och naturvetenskap. Detta har även Sundqvist (2016) sett i sin forsk-

ning att om barnen får rätt stöttning så kan de utveckla sin medvetenhet och 

förståelse för teknik. Genom att utveckla förmågan att planera en konstruktion 

och hitta tekniska lösningar som det står i läroplanen. Men för att kunna göra 

detta behöver undervisningen i förskolan utvecklas. Resultatet visar på att det 

förekommer teknikundervisning och att viljan finns hos pedagogerna men att 

det behövs fortbildning inom ämnet.  
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Levis (2008) menar att i teknikundervisnigen har barn chans att utveckla och 

använda sin kognitiva resurs där deras kreativitet kan stimuleras och pedago-

gerna kan låta barnen lära genom lekfullhet och humor. Han menar att många 

barn uppskattar att få använda sin fantasi, utforska och uppfinna när det gäller 

ämnet Teknik. Trots alla fördelar vi kan se inom teknikundervisningen så ser 

Hallberg, Elvstrand & Hellberg (2015) att teknik oftast används utav barnen i 

den fria leken.  De barnen som använder sig av teknik får väldigt lite eller ingen 

stöttning alls från pedagogerna. Samtidigt som de barnen som inte använder 

teknik i den fria leken inte heller uppmuntras till att göra det. Det innebär att 

de barnen inte får någon stöttning alls inom ämnet teknik.   
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3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

3.1 GENUS   

Denna studie har gjorts med utgångspunkt från genusperspektivet. Utifrån 

egna erfarenheter av teknik, och det jag har mött i förskolan om vad pojkar gör 

och vad flickor gör är så starkt kopplat till material finner jag att genusperspek-

tivet behöver vara med i åtanke i en studie om teknik och specifikt bygg och 

konstruktion. Förkorskolans läroplansmål som beskriver förskollärarens för-

hållningssätt när det gäller att motverka könsrollerna har varit en utgångspunkt 

när jag valt att tolka min data och utformat mina intervjuer kring lego och tek-

nik i förskolan. För att förklara begreppet genus kan man beskriva det som de 

gjort i Skolverket (2015) kan genusmedvetenhet vara ett verktyg för att kunna 

nå jämställdhet mellan båda könen. 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs 

på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt 

och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. 

Flickor och pojkars ska i förskolan ha samma möjlighet att pröva och utveckla för-

mågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.  ( Skolverket 

2016, s.5 )  

Skolverket (2015) Förklara att teknikundervisningen är viktigt även i skolan 

för att motverka traditionella könsmönster och bör därför anses som viktigt och 

att ge alla samma möjlighet att intresseras och utvecklas inom detta ämne. 

Forskare inom genus visar att flickor och pojkars kunskaper inom teknik ämnet 

är olika redan från tidig ålder beroende på att de behandlas olika. Detta doku-

ment är kopplat till skolan årskurs 7-9 men är inte svår att koppla till förskolan. 

Detta gör de även själva i skolverket (2015) där de beskriver att de bör fortsätta 

det genus arbete som förskolan har lagt grunden för. Att inte berömma pojkar 

när de gör någonting som är typiskt förknippat med flickigt som exempel syr 

medan en flicka inte får lika mycket beröm för samma sak eftersom detta antas 

vara medfött.  

Genom att ha med sig detta i åtanke när studien utförs och analyseras kan vi få 

syn på hur bygg- och konstruktion synliggörs genom ett genus-perspektiv. En 

viktig del i arbetet med teknik för alla är hur vi pratar med barnen kring teknik 

exempelvis när vi pratar om yrken att sätta kvinnor framför de traditionellt 

manliga yrkena och tvärtom. Detta gäller även artefakter i samhället där vi ofta 

förknippar vissa saker med manligt och kvinnligt som i exemplet en borr-ma-

skin ses som ”manlig” teknik och symaskin som ”kvinnlig” teknik (Skolverket, 

2015). Vi som arbetar i förskolan har chansen att redan där påverka och utmana 
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de typiska normer som finns när det gäller kön. Detta menar också Utbild-

ningsdepartementet (2011) att det finns bra möjligheter för detta om persona-

len i förskolan har ett engagerat och medvetet förhållningssätt. Det innebär att 

beroende på vilka förväntningar vi vuxna har i förskolan på hur pojkar respek-

tive flickor ska vara och hur bemötandet blir i de olika -vardagssituationerna 

samt planerade aktiviteterna i förskolan.  
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4 URVAL OCH METOD 

4.1 Urval 

I denna studie intervjuades tre förskollärare från olika förskolor i två olika 

kommuner. Alla hade olika arbetslivserfarenhet, allt från några månader till 23 

år som verksam pedagog. Åldrarna sträckte sig ifrån 26 till 46 vilket innefattar 

både livslång erfarenhet och nyexaminerade förskollärare. Åldern och ar-

betslivserfarenhet var inte relevant i min studie så urvalet har inte grundats i 

detta utan det viktigaste var att få svar från olika förskolor. Flera andra för-

skolor tillfrågades men de valde att tacka nej till deltagande. De som är med i 

studien är Anna som är 26 år och ny utexaminerad 2018. Sara som är 46 år och 

har arbetat i förskolan sedan 1993-. Lisa som är 43 år och har arbetat i förskolan 

sedan 1996. Namnen är påhittade för att behålla anonymiteten. 

Jag ville få svar från olika verksamheter med barngrupper i olika åldrar ,för att 

få en bra överblick på hur Lego används. Åldrarna på barngrupperna har vari-

erat från ettåringar till de som är äldst (sexåringar) på förskolan, vilket ger -

exempel på hur lego används på olika sätt i verksamheten.  

När intervjupersonerna hade valt att delta i studien efter förfrågan från mig 

skickades ett informationsbrev ut (se bilaga) till förskolechefen med informat-

ion om studien. Sedan skickades även en samtyckesblankett (se bilaga) till för-

skolläraren som valt att delta-, med information om studien och vad samtycket 

innebär.     

4.2 Metod 

Metoden som har använts i den här studien är intervjuer för att ta reda på frå-

geställningarna. Intervjuformen har varit semistrukturerad intervju med tre pe-

dagoger från tre olika förskolor i två olika kommuner. I detta fall har kvalita-

tiva intervjuer använts för att pedagogerna skulle få chansen att svara fritt på 

frågorna och det har funnits utrymme för följdfrågor. Detta har bidragit till 

öppna svar och fördjupningar i frågorna.  

Christoffersen & Johannesson (2015) beskriver kvalitativa intervjuer som det 

vanligaste sättet när forskaren vill samla in data. Metoden är flexibel och går 

att genomföra på ett bekvämt sätt för informanten och ger möjlighet till detal-

jerade och fylliga svar. Vanligast är att spela in intervjun med hjälp av någon 

form av ljudupptagningsapparat vilket det gjordes även i denna studie och att 

intervjuaren antecknar under intervjun. Så här förklarar Bryman (2011) att det 

går till i en semistrukturerad intervju då forskaren har en intervjuguide med 
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några bestämda teman som ska beröras. Denna följs men den ger också ut-

rymme i hur frågeställningen sedan kommer att se ut. Frågor som inte ingår i 

intervjuguiden kan även dessa ställas om det är kopplat till något respondenten 

sagt tidigare. Frågorna kommer att ställas i liknande ordning varje gång. 

Christoffersen och Johannesson (2015) skriver om hur en intervjuguide kan se 

ut och beskriver de olika delarna i innehållet i en intervju. Där de börjar med 

faktafrågor där forskaren skapar en relation till informanten och därefter kom-

mer introduktionsfrågorna vilket innebär att informanten introducerar temat. 

Detta har jag följt under mina intervjuer för att inte komma ifrån ämnet och 

hålla kvar respondenten i temat redan från början . 

4.3 Forskningsetiska principer   

Ur etisk synvinkel är det viktigt att ge information om studien och att samtycke 

ges av de personerna som ingår i studien. Det behöver också framgå att när 

helst personerna vill avbryta sitt deltagande i studien så är det okej även om 

samtycke har givits. Studien bör planeras så att den inte kränker eller gör så att 

någon av personerna som deltar känner sig utsatt. (Löfdahl 2014). För att in-

formationen ska nå ut till pedagogerna har jag valt att mejla dem innan inter-

vjuerna och även ha med ett informationsbrev till själva intervjun ifall de inte 

har tagit del av informationen innan. Jag har även mejlat förskolechefen så att 

även denne har fått tagit del av informationen om min studie.  

Bryman (2011) Skriver om konfidentialitetskravet som innebär att personupp-

gifter om de som deltar inte ska hamna hos obehöriga, det ska behandlas med 

konfidentialitet. Nyttjande kravet är den fjärde och sista principen som innebär 

att uppgifterna som forskaren erhåller om en person endast får användas i 

forskningsarbetet. Under studiens gång har materialet behandlats utefter dessa 

principer efter studiens färdigställande har allt material raderats. 

4.4 Validitet och Reabilitet 

Ordet validitet kommer från engelska ordet validity och betyder ”giltighet”. 

Det finns olika former av validitet men det som är relevant i detta fallet är 

begreppsvaliditet som handlar om relationen mellan konkret data och fenomen 

som undersöks (Christoffersen & Johanessen, 2012). I min studie anser jag att 

valideten är hög då jag har spelat in intervjutillfällena vid min analys och därför 

använt respondentens ord och inte tolkat utifrån min egen uppfattning. Inter-

vjufrågorna har varit liknande till alla respondenten men svaren har varit fria. 

Det beror på hur det mäts om vi inte har mätt studien på rätt sätt så försvinner 

validiteteten i den. Reabilitet kommer från engelskans reliability som betyder 
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tillförlitlighet (Christoffersen & Johanessen, 2012). Bryman (2011) förklarar 

reabilitet med att det innebär huruvida resultatet i en forskning får samma re-

sultat om den utförs på nytt om resultatet blir det samma eller om det var ett 

slumpmässigt resultat. Reliabiliteten är för det mesta aktuell när man gör en 

kvantitativ forskning. Om en mätning inte är reliabel kan den inte heller vara 

valid. Reabilitet i denna studie kan tänkas låg då det är svårt att veta om resul-

tatet hade blivit detsamma om tre andra pedagoger hade svarat på andra för-

skolor.  

4.5 Databearbetning 

Efter varje intervju har jag lyssnat av ljudinspelningen för att se så att den har 

bra kvalitet och har spelat in ordentligt utan att missat något. Sedan har jag 

skrivit ned allt som har blivit sagt av både mig och respondenten ord för ord, 

allt så snabbt som möjligt för att behålla aktualiteten i samtalet och för att be-

hålla validiteten. I steg två i denna analysprocess har jag valt att markera de 

frågor och svar inom samma tema med en viss färg. Jag har använt mig av en 

så kallad kodning av materialet och på så vis skapat ett mönster. Detta bidrog 

till en tydlig struktur och materialet blev mer lättöverskådligt. Sedan började 

uttagandet av de intressantaste delarna som kan kopplas till det jag ville ha reda 

på i min studie. Efter det samanställdes alltsammans och presenteras i resultat-

delen.  

Fejes & Thornberg (2015) skriver om att i den kvalitativa analysen bör man 

lägga sitt förhållningssätt åt sidan och försöka undersöka sin datainsamling 

fördomsfritt och öppet. Forskaren ska istället identifiera mönster, teman, be-

grepp, kategorier eller resonemang som bygger på insamlad data när de förkla-

rar teoretiska perspektiv genom att undersöka ett fenomen ur en viss synvinkel 

eller ett speciellt synsätt. Där de också belyser att beroende på synsätt blir fe-

nomenet betraktat på olika sätt. När svaren har lyssnats av och analyserats har 

studien haft ett genus-perspektiv där svaren har granskats genom att se om de 

könstereotypa mönstren gått att identifiera och hur frågorna har formulerats 

utifrån ett genustänkt. Att ha ett genusperspektiv gör att man kan synliggöra 

normer och andra föreställningar-. Jag har kritiskt granskat min data och haft 

ett ifrågasättande och problematiserat förhållningssätt. 
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5 ANALYS OCH RESULTAT   

Här presenteras resultatet på de intervjuer som gjordes samt analys av svaren i 

intervjuerna. Sammanfattningen kommer presenteras med en rubrik över de 

kategorier som är mest relevanta för studien. Respondenterna kallas i studien 

Anna, Sara och Lisa. 

5.1 Varför Lego 

Det är ju den klick-effekten som är i lego, att en träkloss är svår att hantera bara många gånger 

det är svårt att få dom att stapla, det kräver mycket utav en och det är lätt att många ger upp , 

medans lego har den där dragningskraften i ljudet. Att du sätter ihop två bitar och det säger klick 

å sen sitter dom fast. Det går att bygga på höjd på ett helt annat sätt med sämre motorik. (Anna)   

Detta är förklaringen Anna gav till varför de hade valt att ha lego (duplo) i 

deras verksamhet. Samtliga respondenter har svarat att de har Lego på försko-

lan och att de har med det i den fria leken mestadels. Både Sara och Lisa kopp-

lade Lego till en lugn aktivitet. Sara beskrev hur barnen kunde sitta och bygga 

på ett bord i ett hörn där barnen satt mycket och kopplade av och byggde två 

till tre stycken åt gången. Lisa använder Lego men också annat byggmaterial 

som plusplus och något som kallades för Jovo i övergången mellan utevistelse 

och lunchen som en lugn aktivitet.  

Anna tror även på det faktum att Lego är ett ofärdigt material som behöver 

barnens fantasi för att skapa någonting.  

Från början hade vi de stora bygg-klossarna med Lego, men våra barn hade svårt att 

se en skapelse. Det kanske kändes stort för dem eftersom tre klossar blev lika högt 

som de själva nästan. Då valde vi att ta in Duplo igen istället. (Anna) 

Detta är en avdelning med ettåringar som har upptäckt svårigheten i att kon-

struera med för stora klossar och valde att ta in Lego (Duplo) igen vilket visar 

på att Lego hos dem har ett syfte och att de har en medvetenhet i hur barnen 

bygger.  

5.2 Tillgängligheten 

Lego är tillgängligt hos alla men presenteras på lite olika sätt.  

Där Anna arbetar har de en barngrupp med ettåringar och de har duplo framme 

på tre olika ställen på avdelningen. På ett ställe har de även färgsorterat då de 

anser att även om barnen inte själva kan sortera efter sig så menar Anna att det 

gör någonting med hjärnan, att det tilltalar mer när det är serverat material än 



Uppsatsens titel                                                                                                    Jessica Glad  

15 

 

en stor låda med blandat. De har även inspirationsbilder på vad man kan bygga 

och på ett ställe på avdelningen har de satt upp lego plattor på väggen.  

Såhär beskriver Sara, som också har lego på flera ställen på avdelningen, hur 

deras Lego presenteras i verksamheten 

Vi har små-lego vid låga bord i lådor som är ganska låga så man ser legot bra. Sen har 

vi även en sats som är för sig vid ett annat bord. Det är mer som att man ska bygga 

efter en ritning eller ja man får bygga vad man vill men det sitter man vid bordet med. 

(Sara)   

Hon nämner även att små-legot är sorterat men att rymdstationen är för sig 

eftersom de har lånat det från avdelningen bredvid. 

Lisa berättar att legot är tillgängligt hela tiden på den äldre avdelningen men 

att på yngre avdelningen så står små-legot högre upp. Detta för att endast de 

barn som klarar av att inte stoppa i munnen ska nå Legot men att det är synligt 

för alla barn. 

På Lisas avdelning var det mycket bygg- och konstruktions-lek även med 

andra material. Hon lyser upp och berättar om hur mycket barnen bygger. 

Jätte mycket!  Vi har allt material tillgängligt och barnen bygger i nästan alla rum. 

Vi kan ha ett halvt rum med bygge. (Lisa) 

 

5.3 Genus 

Anna ser ingen skillnad på barnens lek kring lego utan menar på att det kan 

bero på barnens unga ålder (ett år). Hon beskriver det såhär;  

Egentligen ser vi ingen skillnad alls utan vi har en jämn spridning i gruppen, inte ens 

någon individ bygger mer än någon annan. Dom gånger de bygger mest ändå är när 

det sitter någon pedagog med och bygger, det brukar attrahera nästan alla barn till 

att komma igång och bygga. (Anna) 

Även att de arbetar aktivt med att göra byggmaterialet intressant för alla barn 

och att de har med det i deras tänk när det gäller allt byggmaterial på avdel-

ningen. De arbetar mycket genus kompensatoriskt som handlar om att bredda 

flickor och pojkars traditionella könsroller. Vidare menar Anna att tidigare ar-

betsplatser i barngrupper med äldre barn har visat att det ofta är killarna som 

är överrepresenterade inom byggleken.  

Sara anser att det är mest pojkar som bygger med små lego men när det gäller 

de stora lego skumklossarna där det byggs kojor är det lika mellan pojkar och 

flickor.  
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Lisa menar att det är skillnader i hur pojkar och flickor leker med lego och ger 

exempel att pojkarna ofta bygger fordon, skjutvapen, samtidigt som de pratar 

om hur det ska se ut och varför dom bygger det. Flickorna bygger inte lika 

mycket saker men mer hus, byggnader och liknande. De har även gjort ett ak-

tivt val att inte ta in lego friends med anledning av : 

att vi tycker att det är så jätte-mycket åt tjejhållet om man säger så, den här normen 

att det ska vara rosa och lila. (Lisa)  

De har istället valt en blandad legosats med alla färger i där även lila och rosa 

ingår. Barnen leker med alla färger. Avdelningen bredvid har valt att bara köpa 

in lego friends och respondenten anser att både pojkar och flickor bygger med 

det legot också och menar att det beror nog på hur man presenterar materialet. 

Hur de hade presenterat materialet fick jag tyvärr aldrig reda på eftersom detta 

var på en annan avdelning.   

5.4 Lego i verksamheten/undervisningen 

Sara och Lisa anser att de inte har med Lego i den planerade verksamheten 

men de menar samtidigt att de har tankar om att planera lekmiljön medvetet 

utefter barnens bygg lek.   

Sara berättar att hon inte har med Lego i den planerade verksamheten mer än i 

den fria leken men att de har tänkt till när de har valt var materialet ska finnas 

och var barnen leker med det, men inte haft någon bestämd aktivitet runt lego. 

De tycker även att olika material ska blandas som filtar och stora mjuka lego 

klossar eller kaplastavar och små lego för att erbjuda även sådant material som 

de är fria att göra vad de vill med som inte har en tydlig bild utav vad det ska 

bli. Hon uttrycker det så här; 

Vi har ju tänkt till när det gäller bygg och konstruktion, hur vi tänker kring det vart 

barnen får vara i lärmiljön också, det har vi tänkt till med. (Sara) 

Även på Lisas avdelning anser dem att de inte har med Lego i den planerade 

undervisningen men de har pratat om att förändra lekmiljön framöver.  

Vi ska förändra lekmiljön lite grann så att vi har varit på studie besök och fått inspi-

ration. (Lisa) 

Hon nämner att de ska sätta upp bilder på befintliga byggnader i närmiljön men 

också kända byggnader. Planen är att de ska ta kort på barnens egna byggen så 

att man kan använda dem som mall om barnen vill bygga samma igen. Både 

Sara och Lisa kopplar bygg och konstruktion/teknik till lekmiljöerna i försko-

lan att de ska förändras eller är anpassade till att uppmuntrar barnen till bygg-

lek. 
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Anna berättar att hon någon gång i samlingssituationen har kollat hur många 

barn som är här eller hemma och haft en legokloss för alla barn som man sedan 

gör ett stapeldiagram av och räknar. Lego används också i leken som mat i 

kastrullen exempelvis och flyttas runt i verksamheten. Hon anser att Lego ut-

gör en stor del i verksamheten hos dem.  

5.5 Teknik i övrigt 

Alla respondenter pratar om teknik-ämnet och kopplar det till bygg och kon-

struktion naturligt. De har även alla tre en vision om att det ska finnas med mer 

teknik i verksamheten. 

Sara nämner att det är mer fokus på andra områden just nu men att teknik är 

med i allt dom gör. 

Man har ju olika fokus områden, det var väldigt mycket teknik för nått år sedan så det 

går lite upp och ner med det där känner jag. (Sara) 

De har dock tagit fram en snickarbänk så barnen får snickra ute eftersom per-

sonalen känt att de har varit dåliga på det innan och det är sådant som de vill 

utveckla. Anna som jobbar med ettåringarna uttrycker sig så här:  

Jo, Det synliggörs på olika sätt-, det som blir bygg och konstruktion nu kommer 

kanske synliggöras mer sen även om det är lika mycket teknik i det vi gör nu så tror 

jag man pratar om det på ett annat sätt. (Anna) 

5.6 Inköp av Lego 

Annas förskola är relativt ny och när de startade så fanns ett grundutbud redan 

med material som ska finnas på en förskola mer eller mindre och där ibland 

Lego. Sedan har det köpts in mer stegvis och utefter barnens intresse och hur 

de tänkt arbeta. Det har alltså aktivt valts in och funnits med som en grund för 

vad som ska finnas. Jag ber henne förklara varför hon tror att det ska finnas. 

Detta är Annas förklaring: 

 Tradition , tror jag, jag tror verkligen att det är tradition och jag tror på något sätt 

att det är så här att om inte lego finns så har förskolan gjort någonting fel. (Anna)  

Sara var inte med på senaste inköpet av lego då hon inte arbetade på förskolan 

innan så hon vet inte hur de har gått tillväga men hon antar att barnen har varit 

med och bestämt då de brukar få vara det. De har tillgång till mycket lego 

eftersom det är en stor förskola och hon menar att de har mer än bara basutbu-

det, mycket smådelar som rattar, stolar och kaffekoppar.  

Lisa berättar att de köpte in lego förra året men eftersom lego är ett dyrt 

material så kommer de inte kunna beställa i år också. Barnen är med och önskar 
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vad de ska beställa och personalen försöker även vara närvarande och lyssna 

på vad barnen leker. 

Vi pratar väldigt mycket om att vara rädda om legot och vi har alldeles nyss pratat 

med alla barnen om att lego är väldigt dyrt och att det ska hålla länge. (Lisa) 

Det säger även att de bör lägga i rätt lådor så att det inte kommer bort eftersom 

de har lådor som barnen får flytta runt vart som helst på avdelningen.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer studiens resultat diskuteras om huruvida inter-

vjuerna har gett svar på studiens syfte i relation till tidigare forskning. Studiens 

huvudsyfte var att ta reda på vad materialet Lego har för syfte i förskolan samt 

hur Lego presenteras utifrån ett genusperspektiv. 

Det visade sig i studien att det finns flera syften med Lego i förskolan. Enligt 

Anna som arbetar på en förskola som fokuserar mycket på bygg och konstrukt-

ion i det stora hela. Förklarar hon att de har aktivt valt in Lego. Sara och Lisa 

visar också att de har ett syfte men mer i den fria leken och Lego förknippas 

med en lugn aktivitet som barnen har tillgång till när helst de vill och det an-

vänds även i övergången från utevistelse till lunch. Det visar sig alltså att för-

skollärarna i studien har en ide och en tanke bakom materialet men inte direkt 

kopplat till ämnet teknik. Att bygg och konstruktion är teknik var alla överens 

om. 

6.2 Skillnader i pojkar och flickors lek 

På frågan om de kan se någon skillnad på pojkars och flickors lek kring lego 

så har det varit olika beroende på barnens ålder. Anna som har ettåringar ser 

ingen skillnad alls när det gäller materialet Lego eller andra bygg- och kon-

struktions-material. Axell (2013) har sett i sin studie att barnens könsroller och 

attityder samt självbild sätts innan skolåldern och betonar vikten av att vi redan 

tidigt i förskolan behöver arbeta jämlikt kring teknik-användningen. När Anna 

beskriver ovan att hon inte ser någon skillnad, då väcker det en fundering ifall 

det är just den barngruppen som Anna har som det inte är några skillnader i 

eller om det ser ut så överlag och i sådana fall vilken ålder börjar skillnaderna 

synas?  

På Saras förskola däremot är det övergripande pojkar som leker med lego och 

detta kan vi även läsa om i artikeln (Svd 17/4-2011) som handlar om flickors 

användning av lego. Där en genuspedagog som också är förskolechef berättar 

om vikten av hur vi presenterar Lego i verksamheten så att materialet bjuder 

in till lek för alla barn och hon menar att vi som är kvinnliga förebilder bör visa 

vägen till att fler använder lego. Lisa som arbetar på avdelningar med lite äldre 

barn kan identifiera skillnader i hur de leker med Legot exempelvis vad pojkar 

respektive flickor brukar bygga. Detta stämmer överens med vad Hallström, 
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Elvstrand och Hellberg (2015) såg i sin studie där de visar på att det finns skill-

nader i flickor och pojkars fria lek om vad de väljer för material och även i 

konstruktionsleken fanns det skillnader. Även vid styrd aktivitet fanns skillna-

der då pojkarna tog för sig mer och deltog aktivt med hela kroppen i jämförelse 

med flickorna. Flickorna och pojkarnas syfte med byggleken var olika.   

6.3 Tillgänglighet 

När det kommer till tillgängligheten av lego på förskolan så har samtliga re-

spondenter som svarat haft mycket tillgång och de har genomtänkt vart lego är 

placerat i verksamheten. Vilket är en konsekvens av valet av intervju personer. 

Hade detta varit förskolor som inte hade arbetat med lego alls hade svaret even-

tuellt blivit annorlunda.  

Mylesand (2007) menar att det är viktigt när man planerar en bygghörna att 

erbjuda material som tilltalar alla. Hon lyfter även hennes tankar om place-

ringen av lego att hon väljer att inte blanda det med annat material för att det 

inte ska ta ut varandra. Detta skulle kunna ge Sara en annan syn på varför de 

har valt att ha ett visst lego för sig själv mer än av praktiska skäl. Ur den teo-

retiska utgångspunkten (skolverket, 2015) i den här studien kan vi se att 

mycket av genus tänket ligger i hur vi planerar rummen i förskolan och materi-

alets placering. Materialet och rummet ska tilltala alla barn inte enbart pojkar 

eller flickor, inga rum på förskolan bör ha könskodade namn eller enbart 

material som tilltalar endast vissa barn.  

6.4 Undervisning 

Ingen av pedagogerna säger att de har med Lego i den planerade un-

dervisningen utom Anna som ger ett exempel på hur hon har gjort vid något 

tillfälle som handlar om lego i samlingen där man får in matematik genom 

stapeldiagram men även bygg och konstruktion där man staplar klossarna på 

varandra. I övrigt förknippar inte pedagogerna Lego med teknikundervisning 

utan enbart som en del i utbudet av bygg- och konstruktions-material. När 

frågan om teknik i övrigt i förskolan kommer upp blir svaren blandade och 

Sara menar att det inte har varit så mycket fokus på det just nu men intresset 

finns att få in mer av tekniken även för Lisa. Detta gör att flickornas tekni-

kanvändning ur ett genusperspektiv inte kommer att förstärkas eftersom att 

förskolan ska lägga grunden för detta och en del har svårt att hitta ett sätt att 

göra det på. Sen framkommer det inte i studien när de hade fokus på teknik 

senast om det var nyligen eller om det var många år sedan. Alla tre vittnar om 

en önskan att de ska ha med mer teknik i pedagogiken vilket vi även kan se i 
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tidigare forskning som Hallström, J, Elvstrand, H. & Hellberg, K. (2018) gjort 

där pedagogerna ofta kunde se möjligheter till teknikundervisning och de 

berättar om att teknik är något som genomsyrar hela verksamheten men att de 

är dåliga på att synliggöra den. Även Sundqvist (2016) visar i sin studie att det 

är viktigt att barnen får rätt stöttning av pedagogerna så att de kan utveckla sin 

förståelse för teknik. Trotts att det förekommer teknikundervisning och att 

viljan finns hos pedagogerna behövs det mer fortbildning inom ämnet för att 

kunna ge barnen detta.  

Anna beskriver också att när en pedagog sitter med och bygger tillsammans 

med barnen blir intresset större och fler barn väljer att delta i aktiviteten. Här 

är det viktigt att som Trageton (1996) nämner om den vuxnes roll i den fria 

leken, att förstärka lärandet i det barnen gör. Den vuxne ska varken vara passiv 

eller endast ha vuxenstyrt tema. Detta kan vi anta att Anna har i åtanke när hon 

lockar till sig flera barn till aktivitet. Johansson M.fl. (2006) skriver om vikten 

av att inte göra aktiviteter som är utifrån pedagogens perspektiv där tanken är 

att lära ut snarare än att ta barnens perspektiv i leken.  

Mylesand (2007) skriver också om olikheter i att det barnen bygger i förskolan 

kopplas till lek och det vuxna bygger kopplas till teknik. Bjurulf (2013) menar 

att även det småbarn gör inom bygg- och konstruktion är teknik. Skillnaden 

från vuxnas teknik-användning är att barnens behov och problemlösning är 

kopplade till lek. Lisa berättar om att de pratar om teknik med barnen som 

exempel lång, kort, fall och tyngd, vad händer om man ska få den här att snurra 

eller röra sig till exempel.  ”Vi har med det i vårt förhållningssätt” (Lisa).  

Detta är intressant då ämnet teknik inte har med det att göra utan det hon bely-

ser är ämnet fysik. Detta kan kopplas till hur det har sett ut i tidigare forskning 

exempelvis i Sundqvist (2016) avhandling där hon skriver att viljan finns hos 

pedagogerna men att det behövs fortbildning inom ämnet. 

6.5 Metoddiskussion 

 Ämnet Lego har varit väldigt svårt att få respondenter att vilja prata om, 

många har svarat att de inte vet varför Lego finns eller att barnen på den här 

förskolan inte leker med Lego. Detta har gjort det väldigt svårt att på kort tid 

få förskollärare att ställa upp. Metod diskussionen handlar då om att ifall det 

hade skickats ut enkäter istället kanske studien hade fått en annan svarsbredd 

och även fått syn på dem som inte anser att lego är ett relevant material i för-

skolan. Om det hade varit lättare att svara negativa saker eller inte gett något 

ingående svar om de inte hade blivit intervjuade. Även enkäter kan vara svårt 

att få personer att svara på men en tanke som dykt upp är att de som ställde 
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upp på intervju var de som ansåg att lego bör finnas och har en idé om varför. 

Hade det gjorts enkäter i stället hade det kanske kommit in mer svar men inte 

lika djupgående och kanske svår-analyserade. Studiens innehåll hade blivit 

tunnare men samtidigt hade fler svarat hade spridningen blivit större och mer 

övergripande.  

6.6 Slutsats 

Studien har gett en överblick på hur lego kan används i förskolan och syftet 

kan beskrivas som ett material som går att använda på olika sätt som exempel 

en lugn stund i den fria leken eller ett material som lockar till bygg ock kon-

struktion med hjälp av fantasin. De respondenter som har ställt upp på intervjun 

har delat med sig utav många tankar och funderingar kring lego och ämnet 

teknik. De personer som har intervjuats har gett ett positivt intryck inför 

materialet Lego. Detta gör att studien endast visar ena sidan av hur det ser ut i 

verksamheten då de tillfrågade som sa nej, sa det för att de menade på att de 

inte hade någonting att säga om Lego eller att deras barngrupp inte lekte med 

lego. Det hade varit intressant att intervjua även de som inte använder sig av 

lego för att få reda på varför, om det är ett aktivt val av pedagogerna eller beror 

på barnens brist på intresse. Ur ett genusperspektiv som var den teoretiska ut-

gångspunkten i denna studie kan det identifieras vissa brister i hur förskolan 

uppmuntrar flickors bygg-lek och i detta fallet lego byggandet. Studien har vi-

sat hur Lego kan användas och används i förskolan. Resultatet har även visat 

att ämnet Teknik fortfarande har svårt att synliggöras och förankras i verksam-

heten. Fundering i detta resultat ligger i om det finns något sätt att lösa denna 

svårighet eller är pedagogerna låsta i att de måste veta mer om ämnet för att 

kunna bidra med det i förskolan? Vet de lika mycket eller lika lite om likabe-

handling där de ska sätta ihop en handlingsplan bland annat för att motverka 

kränkningar och diskriminering eller vilken litteratur de ska välja att läsa för 

barnen eller vågar de mer inom dessa ämnen för att det inte är lika fakta rela-

terat, det finns inget rätt eller fel? 

6.7 Vidare forskning 

6.7.1 Rekommendationer för verksamheten  

För att få in mer teknik i förskolan skulle jag vilja rekommendera ett material 

som upptäcktes under studiens gång som heter Lego education. Det är en sida 

på Lego´s hemsida där de ger tips och inspiration till undervisning med hjälp 

av lego. På sidan finns det material att skriva ut som exempel formulär att fylla 

i, bilder eller berättelser där de står vilka ämnen uppgiften som valts innehåller 
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som exempel teknik, matematik, fysik och kreativitet. Som lärare får du också 

med vilka begrepp som kan användas vid lär tillfällena vilket kan ge trygghet 

i ämnet. Materialet som finns är på engelska men är lätt förståeligt och det 

skulle passa utmärkt i förskolan. Detta material har presenterats för förskollä-

rarna under intervju tillfällena som ett tips med förhoppning om att det har väkt 

en del idéer och tankar hos respondenterna.  

Vidare forskning skulle kunna vara att dokumentera barns lek med lego, ob-

servera och se om pedagogernas uppfattning stämmer överens med hur det ser 

ut i verksamheten. Samt att intervjua barnen för att få syn på deras uppfattning 

av Lego och flickor och pojkars lek med bygg-material. 
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BILAGOR 

Samtyckesblankett 

Hej mitt namn är Jessica Glad och jag går termin 6 på förskollärarprogrammet 

på Karlstads universitet. Jag kommer denna termin göra mitt examensarbete 

genom en individuell uppsats som innefattar 15hp. Området jag kommer att 

skriva om är bygg & konstruktion med inriktning mot material och specifikt 

Lego.   

Min frågeställning är: Varför finns Lego i förskolan?  

Jag kommer att använda mig utav en semistrukturerad intervju med några för-

beredda frågor och ljudinspelning. Intervjun kommer ta ca 20 min och utföras 

med pedagoger från olika förskolor i Karlstad och Hammarö. Detta kommer 

var helt anonymt och personerna i studien kan när som helst avbryta sitt delta-

gande. 

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i studien och jag intygar att jag har 

läst och godkänt ovanstående information. 

_________________________ 
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Utskick till förskolechefen 

Hej! 

Mitt namn är Jessica Glad och jag går termin 6 på Karlstads universitet. Jag 

kommer denna termin skriva mitt examensarbete på 15 hp. Mitt arbete handlar 

om teknik i förskolan med inriktning mot bygg och konstruktion och materialet 

Lego och dess syfte.  

Jag skriver med anledning av att jag har varit i kontakt med ….. om att ha ett 

intervjusamtal om detta. Intervjun kommer ta ca 20 min och ljudinspelning 

kommer att göras under tiden. Detta för att göra samtalet avslappnad och lättare 

att analysera efteråt. Allt material kommer att raderas efter att studien är klar 

och förskolan och pedagoger kommer vara anonyma.  

Hoppas på ett gott samarbete! 

Med vänliga hälsningar  

Jessica Glad 

jessica_sessan@msn.com 

073-72502 99 
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Intervjufrågor 

Jag kommer att ha olika tema områden som jag vill berör i samtalet och kom-

mer utgå ifrån personens svar och ha ett samtal kring detta. Temana är genus, 

konstruktion, tillgänglighet och undervisning. 

Ålder? 

Kön? 

Utbildning? 

Hur länge har du varit verksam i förskolan? 

Har ni Lego på förskolan? 

Vart är legot placerat på er avdelning, har barnen tillgång till det?  

Hur använder barnen lego på er förskola? 

Ser du någon skillnad på pojkars eller flickors lek kring lego? 

Använder du lego i den planerade verksamheten? 

När köpte ni in lego senast? 

Hur resonerar ni kring inköp av lego, är barnen med och bestämmer?  

Använder barnen sig utav beskrivningar/ritningar till lego? 

Hur tänker du kring bygg och konstruktion i övrigt på avdelningen? 

Har du hört talats om lego education i sådana fall använder du det? 

 

 

 

 

 

 

 

 


