
 

 

 

 

 

 
Förskollärares tolkning av bygg 
och konstruktion i verksamheten.  

 

En studie om pedagogers möjligheter för undervisning gällande bygg och 
konstruktion i ämnet teknik.   

Preschoolers' interpretation of build and construction in practice.  

A study of preschoolers’ possibilities for education regarding building and 
construction in the technology subject.  

Frida Gräsberg  

 

 

 

Fakultet för humaniora och samhällsvetenskap  

Ämne/utbildningsprogram : Förskollärarprogramet  

Nivå/Högskolepoöng: Grundnivå 15 hp  

Handledarens namn : Anna-Pia Hägglund 

Examinatorns namn: Getahun Yacob Abraham  

Datum: 2018-10-03 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 – Frida Gräsberg – (f. 1995) 

Förskollärares tolkning av bygg och konstruktion i verksamheten.  

[Preschoolers’ interpretation of build and construction in practice.] 

Ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen vid  
Karlstads universitet: Grundlärarprogrammet  

http://kau.se  

 

The author, Frida Gräsberg, has made an online version of this work available under a Crea-
tive Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.  

http://diva-portal.org  

 

Creative Commons-licensen: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.sv   



Förskollärares tolkning av bygg ock konstruktion i verksamheten.  Frida Gräsberg  

 

II 

 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate pre-schooler teachers interpretation 
and perception of building and construction in technology together with the chil-
dren. The preschool curriculum states that preschoolers should strive for each 
child to ‘‘develop their ability to build and construct using different techniques, 
materials and tools’’ (Skolverket, 2016, p. 10). To meet answer this purpose, the 
following questions have been the starting point: How do educators interpret the 
curriculum goal regarding building and construction? And how can the goal be 
concretized in the activities of the educators? In order to answer the question, in-
terviews have been held at two different preschools with six different legitimized 
preschool teachers. The results of these interviews show how the pre-schoolers 
teachers reflected what building and construction were in their activities and what 
individual preschool teachers perceive is building and construction, how they see 
their role in involvement in activities in building and construction and the ap-
proach to the curriculum goals. The result also takes up the pre-school teachers' 
thoughts on continuing education on technology in the preschool.  

 

Keyword  
Construction, Pre-school curriculum, Pre-school teacher, technology 

 

  



Förskollärares tolkning av bygg ock konstruktion i verksamheten.  Frida Gräsberg  

 

III 

 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares tolkning och uppfattning 
av att bygga och konstruera i teknik tillsammans med barngruppen. Förskolans 
läroplan skriver att verksamheten ska sträva efter varje barn ska ’’utveckla sin 
förmåga att bygga och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och red-
skap ’’ (Skolverket, 2016 s. 10). För att nå detta syfte har följande frågeställningar 
varit utgångspunkten: Hur tolkar pedagogerna läroplansmålet rörande, bygga och 
konstruera? Och hur kan målet konkretiseras i verksamheten enligt pedagogerna? 
För att besvara frågeställningen har intervjuer skett på två olika förskolor med sex 
olika legitimerade förskollärare. Resultatet av dessa intervjuer visar hur förskollä-
rarna reflekterade över vad bygg och konstruktion var i deras verksamhet och vad 
enskilda förskollärare upplever är bygg och konstruktion, hur förskollärarna ser 
på sin roll vid involveringen under aktiviteter vid bygg och konstruktion samt för-
hållningsättet till läroplanens mål. Resultatet tar även upp förskollärarnas tankar 
kring fortutbildning gällande teknik i verksamheten.  

 

Nyckelord 
Bygg och konstruktion, Förskollärare, Förskolans läroplan, teknik.  
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1 INLEDNING  

Förskolans läroplan blev framtagen 1998 av Skolverket för att förtydliga för 
förskolläraren om att förskolan ska ge barnen förutsättningar för utveckling 
och lärande. Läroplanen har blivit reviderad efter årens gång och nya kun-
skapsmål har tillkommit. Läroplanen kan ses som en guide med riktlinjer gäl-
lande vilka olika lärandetillfällen som ska kunna ge barnen nya kunskaper om 
de olika ämnena. Mina erfarenheter från VFU och jobb är pedagogers uppgi-
venhet över bristen på kunskap om ämnen som naturvetenskap och teknik. För-
skolans läroplan (Skolverket, 2016) inkluderar att barnen ska utveckla kunskap 
till att utforska hur teknik fungerar och urskilja teknik i vardagen. Dessutom 
ska barnen utveckla sin förmåga att skapa, bygga och konstruera med olika 
material och redskap. Teknik får ofta stå tillbaka när verksamheten väljer att 
lägga fokus på självständigt arbete, värderingsarbete, konfliktarbete eller den 
språkliga utvecklingen i barngruppen. Dessa delar är viktiga för att skapa 
trygghet och trivsel, har man inte en trygg barngrupp utvecklas inte lärandet 
bland barnen. Jag har förståelse för att man fokuserar på att arbeta med dessa 
delar, men varför kan man inte arbeta med teknik och språklig utveckling sam-
tidigt?  

1.1 Bakgrund 
Det är mycket som vi människor ofta inte reflekterar över, speciellt när det 
gäller teknik, då människan tar för givet att tekniken ska fungera. Så länge som 
tekniken fungerar reflekteras det inte över att några problem kan uppstå, utan 
det är först när produkter går sönder som vi tänker på dem. Detta kan bidra till 
funderingar kring hur produkter har blivit till eller vad man ska göra för att 
antingen laga dem eller lösa situationen som har uppstått. Teknik kan vara 
många olika saker, det kan vara litet som ett batteri och stort som ett kraftverk. 
En del gånger behöver man ta hjälp för att förstå hur tekniken fungerar som 
finns omkring oss i samhället. Människor har olika kunskaper och erfarenheter 
inom olika områden som teknik. Den kunskapen som jag inte har inom teknik 
kan någon annan ha, vilket kan bidra till att människor kan lära av varandra 
genom samspel och kommunikation. Det är vid diskussion om ämnet teknik 
som man inser att uppfattningen av teknik skiljer sig utifrån de erfarenheter 
man bär med sig som individ.  

Elvstrand, Hallström & Hellberg (2018) har kommit fram till att teknik i för-
skolan är något som omger och påverkar människor. Förskolan är en viktig 
plats för barnen där kunskap och nyfikenhet ska skapas om teknik inför de 
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kommande skolåren. Det handlar om att som förskollärare kunna ta tillfället i 
akt när barnen visar intresse och nyfikenhet, då förskollärare vidareutvecklar 
den glädjen som finns om tekniken i barnens liv.  

Sheridan, Sandberg & Williams (2015) beskriver framväxten av läroplanen i 
förskolan som har skett under en lång tid. Den har reviderats, omformulerats 
och komplement har gjorts för att det ska vara enklare att kunna tolka läropla-
nen i arbetslag och i verksamheten. Socialstyrelsen under 1970-talet gav ut sex 
olika skrifter som skulle beskriva och förklara olika arbetsområden i förskolan, 
skrifter som förklarade hur personalen skulle kunna planera, samspela med 
barn och skapa olika aktiviteter under dagens gång. Under 1980-talet ansåg 
Socialstyrelsen att man skulle tillsätta en grupp för att arbeta fram ett underlag 
för till vilken kompetens personalen i förskolan skulle behöva för att skapa en 
tyngd i det arbete som skulle göras i verksamheten. Den pedagogiska verksam-
heten skulle styras mer mot grundläggande värderingar, kultur och kunskap 
om nya olika ämnen, så som teknik, naturvetenskap, fysik och kemi. Under-
visningen skulle ske genom att lära barnen i lek, att arbeta med sammarbetsöv-
ningar och temaarbete. 1980 räknar Socialstyrelsen med att personalen i för-
skolan skulle ha kompetens om barns lek och omsorg, barns lärande och ut-
veckling samt kunna sammankoppla denna kunskap till barnens intresse och 
erfarenheter. År 1998 får den svenska förskolan en egen läroplan. Basen för 
den nya läroplanen är de grundläggande värderingarna, att verksamhetens hel-
het ska värderas och inga individuella bedömningar ska göras. Det ska nu stäl-
las krav på förskollärarnas ledarskap där fostran, omsorg och lärande ska skapa 
en helhet.  

Sheridan, Sandberg & Williams (2015) diskuterar om förskolans läroplan, som 
blev reviderad 2010, det skrevs även fram vilket ansvar som förskolechefen 
har. Kvaliteten av verksamheten ska ständigt utvärderas, utvecklas och följas 
upp. Den visar en tydligare skillnad mellan vad barnskötare och förskollärare 
har för ansvarsområden i arbetslaget. Den undervisning som förskolläraren ska 
genomföra ska vara anpassad till barngruppens ålder. Detta innebär att den pe-
dagogiska verksamheten som sker i förskolan ska ledas av förskollärare. Det 
är förskollärarna som har ansvaret för att uppdraget genomförs enligt läropla-
nen, och att undervisningen som sker är givande och främjande för varje barns 
utveckling.  
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1.2 Syfte 
Förskolans läroplan lyfter tre olika mål om hur förskollärare ska kunna delge 
kunskap om ämnet teknik för barnen i förskolan. Ett av strävansmålen som 
finns med i läroplanen är att ”utveckla sin förmåga att bygga, skapa och kon-
struera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Skolverket, 2016, 
s. 10). Mitt syfte med examensarbetet är att undersöka förskollärarnas tolk-
ningar av att bygga och konstruera i verksamheten.  

1.3 Frågeställning 

- Hur tolkar pedagogerna läroplansmålet, bygga och konstruera? 
 

- Hur kan målet konkretiseras i verksamheten enligt pedagogerna?  
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2 FORSKNING OCH LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 Förskollärares perspektiv på teknik  
Sundqvist (2016) beskriver pedagogers syn på att benämna vad teknik är, hur 
ett lärande skulle ske i verksamheten eller vad det är barnen ska lära sig kring 
ämnet. Denna avhandling visar upp fyra olika delar i resultatet, som framkom 
via de enkäter och intervjuer författaren valt att använda sig av för att ta reda 
på uppfattning som barnskötare och förskollärare har om vad teknik allmänt 
är. Den första delstudien lyfter åtta olika kategorier om hur teknik kan uppfatt-
tas som:   

• Teknik är att använda olika artefakter. 
• Teknik är olika artefakter. 
• Teknik som undersökande verksamhet. 
• Teknik är konstruktion och skapande i förskolan. 
• Teknik är mänskligt skapande och uppfinnande. 
• Teknik är homonym. (Förtydligande: homonym är ett ord som kan be-

tyda olika saker). 
• Teknik blandas ihop med andra ämnen. 
• Teknik är att använda olika artefakter i ett specifikt syfte, att lösa pro-

blem.  

Det lyfts dessutom fram att det finns en skillnad mellan de som svarade om 
deras säkerhet och medvetenhet om teknik. Vad även Hallström, Elvstrand & 
Hellberg (2015) beskriver är att många barn inte får den kunskap de är berätti-
gade till. Många länder använder sig inte av en läroplan för naturvetenskap 
eller teknik under de första åren i förskolan eller skolan. Genom studiens in-
tervjuer i Sverige framkommer det att den undervisning som erbjuds till barnen 
inte är tillfredställande nog eller att läromedel inte räcker till. I den nya svenska 
läroplanen för förskolan, poängteras vikten av att teknikundervisning är ett av 
de områden som är viktigt att arbeta med i praktiken.  

Sundqvist, Nilsson & Gustafsson (2015) beskriver att det finns en viss svårig-
het för förskollärare och barnskötare att hålla isär vad just naturvetenskap är 
och vad teknik är i förskolans verksamhet. De två olika ämnena blandas enkelt 
ihop och personal upplever att det kan vara svårt att beskriva vad som hör till 
vilket ämne. Ett förslag som höjs är att i kommande utbildningar till förskollä-
rare skilja de två olika ämnena, naturvetenskap och teknik åt, mer för att 
minska den förvirringen. De föreslår dessutom att personalen i förskolans 
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verksamhet bör det talas tydligare kring vad som är teknik och vad som är 
naturvetenskap, för att barnen ska få chansen till att skilja ämnena åt.  

2.2 Förskollärares tolkning av förskolans läroplan  
Elvstrand, Hallström & Hellberg (2018) beskriver att när förskolans läroplan 
presenterades förändrades förskollärarens uppdrag, målen blev tydligare att 
förstå, ämnet teknik fick större plats och skulle involveras i med den pedago-
giska undervisningen. Genom studiens intervjuer framkommer de att det bris-
ter i hur ämnet teknik integreras och arbetas med i barngrupp, då personalen 
inte har kunskap eller erfarenhet av ämnet. Personalen efterfrågar större kun-
skap om vad som är teknik i praktiken och hur det kan förverkligas i undervis-
ning. Förskollärarna trycker även på att de enbart inte vill fördjupa sina egna 
kunskaper kring teknik, utan även få kunskap av didaktik i tekniken, så att 
undervisningen hamnar på rätt nivå och barnen enkelt kan erövra ny kunskap. 
Förskolläraren ska ha kompetens till att kunna fånga barnens intresse. Nyfi-
kenhet är en viktig del för hur barnen ska kunna gå vidare i sitt utforskande av 
teknik. Förskollärarna beskriver svårigheten av att utforma frågor som kan 
driva barnens intresse, kunskap och utveckling av teknik framåt i den fria leken 
och även undervisningen. Svårigheten som förskollärarna påpekar är att kun-
skapen som de besitter inom teknik inte räcker till för vad det är barnen efter-
frågar. Med rädsla inför att använda sig av fel termer när förskollärarna under-
visar i teknik, undviker de att använda ämnet. 

Axell (2013) diskuterar vikten av att hänga med i utvecklingen av samhället 
och de krav som medföljer utvecklingen. Grunden för den svenska läroplanen 
för förskolan är att barnen ska lära sig genom sin kreativitet och den fria leken 
i praktiken. Den svenska läroplanen värderar och efterfrågar lustfylld under-
visning, fria lek och en kreativitet bland barnen som en viktig grund för att 
kunna vidareutveckla barnens kompetenser och intresse. Via den reviderade 
svenska läroplanen är det tydligt att praktiken ska genomföras så att barn tidigt 
ska kunna utveckla, urskilja och konstruera teknik i praktiken. Den svenska 
läroplanen för förskolan arbetar efter strävansmål i praktiken, till skillnad från 
mål som ska uppfyllas i skolans läroplan. De mål som finns med i förskolans 
läroplan är riktade till hur verksamheten ska utformas, vilket även Utbildnings-
departements (2010) beskriver i komplement till läroplanen i förskolan. Förs-
kollärare skulle få stöd och få en större förståelse för vad som skulle kunna 
göras i verksamheten. Uppdrag där pedagogiken innehåller fostran, omvårdnad 
och lärande skapar en helhet tillsammans och kvarstår. Målen i läroplanen är 
strävansmål och något som verksamheten ska sträva efter, som sätter en prägel 
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på hur verksamheten ska utformas och vilken kvalitetsutveckling som önskas 
finnas. 

2.3 Bygg och konstruktion i praktiken – flickor och poj-
kar  

Mylesand (2007) beskriver hur pedagoger sammankopplar orden konstruktion 
och bygg med barn, till större del pojkars lek med byggklossar. För att inte 
skapa olika uppdelning mellan flickor eller pojkar i verksamhetens bygghörna, 
gäller det att bygghörnan ska signalera att det är en mötesplats för alla, oavsett 
ålder eller kön. Det är förskollärarnas ansvar i verksamheten att skapa sådana 
förutsättningarna. Förskollärarna tillsammans vet att barn i verksamheten 
skapar sin egen kunskap tillsammans med barn och vuxna och möter fenomen 
i sin omvärld. Barnen i verksamheten lär sig genom att undersöka, försöka och 
dra sina egna slutsatser. Thulin (2011) lyfter fram vikten av att skapa ny kun-
skap om hur lärare och barn kommunicerar med vetenskapligt innehåll i för-
skolan, hur förskollärare ska arbeta med naturvetenskap, hur elever upplever 
ämnet och hur detta ska konkretiserar i praktiken. Erfarenheter från barn i de 
nordiska länderna visar att naturvetenskap/teknik inte är ett uppskattat ämne, 
det finns ett större intresse hos pojkarna än vad det finns hos flickor. Genom 
att arbeta med naturvetenskap i förskolan kan pedagogerna skapa en positivitet 
runt själva ämnet som kan sätta en prägel i barnens egna intresse inför framti-
den. Många andra länder har gemensamt med Sverige, att det behövs kompe-
tenta förskollärare som kan arbeta med naturvetenskap i praktiken, för att öka 
intresset och fortsätta den nyfikenhet som finns bland barn.  

Hallström, Elvstrand & Hellberg (2015) beskriver utifrån studiens intervjuer 
som gjorts framhävs pojkarnas sätt att använda sig av teknik i förskolans verk-
samhet, tekniska aktiviteter för att använda olika objekt i deras lek. Pojkarna 
är driftiga i sin lek, att kunna bygga och konstruera för att sysselsätta sig i den 
fria leken i praktiken jämfört med flickor. Skillnaden som finns mellan flickor 
och pojkar vid användningen av teknik är att pojkar använder sig mer av be-
grepp, där specifika ord kommer ifrån det tekniska ordförrådet i deras aktivi-
teter. Stödet från lärarna i den fria leken upplevdes vara olika mellan könen, 
uppmuntran till pojkarnas konstruktionslek gällande teknik och en annan upp-
muntran till flickors användning vid byggen. Det pedagogiska problemet i 
praktiken kvarstår, hur pojkar och flickor hanterar och närmar sig teknik an-
norlunda. Förskollärares kunskap ska stötta barn i att välja aktiviteter och fin-
nas i deras upptäcktsresa till ny kunskap rörande tekniska aktiviteter och tek-
niska föremål. Detta ska inte vara beroende av barnens kön, utan som förskol-
lärare kunna skapa möjligheter för flickor och pojkar i leken.  
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Studien gjord av Collier-Reed (2006), grundar sig i att under år 1994 gjordes 
det en kurs för elever som skulle utveckla en bättre förståelse över vad 
maskinteknik är och vad det innebär att utveckla kunskap om tekniska 
färdigheter. Kursen riktade sig till elever som introduceras till hur ingenjörerna 
gjorde sitt arbete, analyserade och löste problem, eleverna upplevdes ha ett 
brett intresse inom teknik. Resultatet av studiens fenomelogiska analys visar 
elevers uppfattningar av teknik i fem olika kategorier, om vad teknik är på 
olika sätt, vilket är som artefakter, som tillämpning av artefakter, som process 
med artefakt progression och som användning av färdigheter och kunskap för 
att utveckla eller lösa ett problem. 
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3 TEORI 

Nilholm (2017) diskuterar didaktisk teori. Didaktik kan tolkas som undervis-
ningslära och behandlar didaktiska frågor som, vad ska det handla om? Varför 
ska detta göras? Hur ska det hända? Till vem? En rad olika frågor med, vad, 
hur, varför ligger till grund för didaktisk teori. Viktigaste delen i didaktisk teori 
är varför-frågan. Den frågan är den viktigaste händelsekärnan i varför männi-
skan gör som den gör.  

Sheridan, Sandberg & Williams (2015) lyfter fram att alla barn som vistas i 
den svenska förskolan har rätten till utmaningar i sin språkliga och kommuni-
kativa förmåga samt att få stimulera sina kunskaper. För att detta skall ske i 
praktiken behöver pedagogerna arbeta efter de didaktiska frågorna som, hur, 
vad och varför. Hur lärandet och undervisningen ska ske bör grundas i peda-
gogernas didaktiska kompetens. Didaktisk kompetens handlar om sambandet 
mellan undervisningen, lärande och lärandets hur, vad och varför, och även de 
normer, värden och förståelse över vad som är relevant för kunskapen och lä-
randet. Ansvaret och professionaliteten förskolläraren axlar i praktiken är att 
kunna skapa situationer för barnen att kunna berätta, lyssna reflektera och 
kunna få ge uttryck.  

Skolverket (2018) beskriver didaktisk teori mer ingående och på ett strukture-
rat sätt. Det lärande och den undervisning som sker i förskolan och skolan utgår 
ifrån den didaktiska triangeln. Triangeln innehåller tre viktiga delar, läraren, 
elev och innehållet samt sambandet mellan dessa parter. Sambandet mellan 
vad, hur och varför är präglat av att förskolläraren eller läraren skapar innehål-
let i undervisningen. Triangeln finns överallt med i olika former, vanligtvis 
använder sig förskolläraren av den och ritar enkelt en ring runt för att framställa 
sammanhangens betydelse. Förskolan eller skolan är inte separerat utan en del 
av samhället, det lärande som sker i dessa sektorer påverkas av samhällets po-
litik, ekonomi, teknisk utveckling och samhällsstrukturen.  

En tolkning och reflektion utifrån vad Skolverket (2018), Sheridan, Sandberg 
& Williams (2015) och Nilholm (2017) diskutera om de tre mest grundande 
didaktiska frågorna. Med hjälp av vad, hur och varför kan det vara en grund-
struktur i praktiken för vilket skapande, eller vilken kunskap förskolläraren vill 
förmedla till barngruppen. En utomstående som kikar in i förskolans verksam-
het kan enkelt få uppfattningen att de yttrefaktorerna är en bidragande faktor 
till att planeringen för lärandet inte blir som det var tänkt. Barnens humör, 
barns mående, mängden barn, personalbrist, brist på material eller brist på kun-
skapen kring lärande kan vara en orsak till att aktiviteten inte blev lyckad.  
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När förskollärare arbetar efter de didaktiska frågorna, hur, vad och varför kan 
detta förenklas genom att förskolläraren verkligen lägger fokus på vad som ska 
förmedlas till barnen. Vad är det förskolläraren efterfrågar. Hur kan förskollä-
raren koppla de didaktiska frågorna och skapa ett lärande kring själva kärnan i 
undervisningen. Tillsammans med arbetslaget, kunna nyttja, hur, vad och var-
för – frågorna. Vad är det vi vill lära barnen? Hur ska detta lärande gå till? Och 
den viktigaste frågan, varför ska vi lära oss detta? Genom nya tankesätt och 
perspektiv kliver verksamheten framåt och kunskapen växer.  
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4 METOD 

I den här delen kommer jag beskriva val av metod och urval till intervjuerna 
som gjorts, samt hur intervjuerna har genomförts och hur bearbetningen av in-
tervjuerna har gått till, med etiska ställningstaganden.  

4.1 Metodval  
Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer som metod. Jag har 
utgått ifrån ett frågeformulär som jag har formulerat och arbetat fram. Förskol-
lärare som har ställt upp på intervju har fått frågeformuläret innan för att få 
chansen till att fundera och kunna svara på frågorna. Intervjufrågorna berör 
bland annat pedagogernas uppfattningar om ämnet teknik och hur de arbetar 
målmedvetet med detta (se Bilaga 1). Nackdelen som finnas med att skicka ut 
frågorna innan själva intervjuerna skulle ske, är att om inte förskollärarna har 
någon kunskap eller uppfattning om bygg och konstruktion, kan det bli att för-
skollärarna uppger någon information som är felaktig eller inte är helt upprik-
tiga. Fördelen med att förskollärarna fick frågorna innan själva intervjutill-
fällena, är att det finns tid till reflektion och tid till att tänka efter hur de vill 
svara på frågorna för att kunna förmedla all information och berätta allt som 
de förknippar med bygg ock konstruktion.  

Christoffersen & Johannessen (2015) beskriver användningen av semistruktu-
rerade intervjuer, som grundar sig i ett frågeformulär som skapar basen för 
intervjun. Vid semistrukturerad intervju kan forskaren i undersökningen få bre-
dare och djupare svar. Vid öppna frågor kan det vara bra om det finns ett frå-
gematerial som forskaren kan utgå ifrån och så att alla som medverkar får 
samma frågor. Bryman (2008) beskriver att semistrukturerade intervjuer hand-
lar om när forskaren utgår ifrån ett frågeschema, där frågornas ordning kan 
ändras under intervjuns process.  

4.2 Urval  
Vid denna undersökning var det sex förskollärare som tillfrågades att med-
verka och dessa sex förskollärare arbetade på två olika förskolor. Förskollä-
rarna som intervjuades hade olika arbetserfarenheter, vissa hade många års er-
farenhet och vissa förskollärare var relativ nyutbildade. Den yngsta som deltog 
i undersökningen var tjugosju och äldsta var femtiosju år. Förskollärarna som 
medverkande var alla kvinnor. 
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4.3 Genomförandet  
Innan intervjuerna kunde starta tog jag kontakt med förskolecheferna på de två 
förskolorna. Jag informerade om vad undersökningen handlade om, och om 
kontakt med förskollärare fick tas. Förskollärare blev tillfrågade om de ville 
medverka. Jag informerade även att det inte var något tvång att medverka och 
att om förskollärarna ville vara med skulle de få skriva på en samtyckesblan-
kett. Information som samlades in är transkriberad och resultatet kommer 
framställas i examensarbete genom en analys. Informationen som framkom ur 
dessa intervjuer spelades in, och all ljudupptagning transkriberades sedan, fi-
lerna tas bort efter att all information är insamlad. Namn på förskolorna och 
namnen på förskollärarna är fiktiva för att ingen ska kunna känna igen eller 
kunna ta reda på vem som har medverkat. Vid intervjuerna tillkom det vissa 
följdfrågor. Frågorna som upplevdes som följdfrågor var enbart för min egen 
skull, för att få en förståelse över de svar som förskollärarna lämnade under 
samtalen. Av de sex förskollärare som blev tillfrågade så blev det en gruppin-
tervju med tre förskollärare, på grund av att det arbetslaget efterfrågade det och 
det skulle underlätta för dem att medverka. Sedan genomfördes tre individuella 
intervjuer med resterande förskollärare.  

4.4 Databearbetning  
Efter att alla intervjuer var färdiga, påbörjades transkribingen av ljudfilerna. 
Intervjuer som transkriberades spelades upp två gånger, först för att avlyssna 
så allt som blivit sagt kommit med vid transkriberingen, för att sedan kontrol-
lera att ljudfilerna stämde överens med transkriberingen. Transkriberingen har 
skett med hjälp av en dator och hjälp av ett ljudupplyssningsprogram. Vid tran-
skriberingen av intervjuerna fick personerna som medverkade och förskollä-
rarna fiktiva namn. Efter att all transkriberingen var färdig, fokuserade ana-
lysen på likheter samt olikheter. Vid analysen av data fanns det likheter och 
olikheter som blev synliga vid genomgång. Under transkriberingen av förskol-
lärarnas intervjuer fann jag mönster då pedagogerna lyfte och återkom till fyra 
olika teman, som är förskollärares reflektion gällande bygg och konstruktion, 
pedagogers involvering i bygg och konstruktion, förskollärares förhållningsätt 
till läroplanen och förskollärares syn på fortutbildning i verksamheten vilka 
utgjorde kategorier i resultatdelen. Under diskussionskapitlet kommer dessa 
fyra olika kategorier att diskuteras och ställas mot studiens två frågeställningar.  
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4.5 Etiskt ställningstagande  
Som Bryman (2008) beskriver att innan en studie kan börja ska forskaren in-
formera om tänkta undersökning och vad syfte är för de personer som ska med-
verka. Personerna som ställer upp ska få information att deltagande är helt fri-
villigt och man kan hoppa av när som helst under studien. Vilket sammanfattar 
även samtyckeskravet. Under denna studie fanns det vissa etiska ställningsta-
gande jag var tvungen att förhålla mig till. Innan kontakt med förskollärare på 
förskolor kunde tas, mailade jag till förskolecheferna som har ansvar för förs-
kollärarna för att beskriva vad studien handlade om, och att intervjuer var den 
metod som jag valt för att genomföra studie. Vid klartecken om att kontakt fick 
tas med förskollärare ifrån förskolechefen, påbörjades det telefonsamtal och 
mailkontakt till pedagogerna om det fanns ett intresse hos dem att ställa upp. 
Innan intervjuerna med förskollärarna kunde börja, fick förskollärarna skriva 
under en samtyckesblankett (se bilaga 2) som jag både muntligt och skriftligt 
informerade förskollärarna om.  

Namn på förskolläraren som finns i resultatet eller diskussionen är fiktiva, på-
hittade för att skydda personer som har ställt upp och medverkat. Genom att 
jag har tagit bort alla namn på förskollärarna och på förskolorna, byt ut namnen 
till något helt annat har jag haft konfidentialitet att gå efter. Vilket Bryman 
(2008) beskriver att uppgifter och informationen som lämnas, ska behandlas 
och bearbetas med konfidentialitet. Under den tid som jag bearbetar informat-
ion ifrån förskollärare behandlas den men stor säkerhet och förvaras på en sä-
ker plats. All information som förskollärarna beskrev och berättade för mig 
kommer endast att användas till examensarbetet. Efter avslutad studie kommer 
ljudfilerna att tas bort, alla papper och anteckningar kommer att förstöras så 
ingen utomstående kommer kunna ta del av informationen. När examensar-
betet är inlämnat och publicerat kommer ljudfiler, papper och dokument att 
förstöras för att skydda alla medverkande. Vilket Bryman (2008) lyfter att nytt-
jandekravet innebär att data och information som ges ifrån deltagarna får end-
ast användas i forskningsändamål. 

4.6 Reliabilitet & validitet  
Christoffersen & Johannessen (2015) lyfter fram att den huvudsakliga frågan i 
forskning som forskaren måste ställa sig är om data är trovärdig eller ej. Detta 
kan även kallas reliabilitet, som betyder trovärdig eller tillförlitlig. Reliabilitet 
handlar om hur exakta undersökningens data är, hur noggrann forskaren är, 
vilket sätt data samlas in, vilken data som används och hur det senare bearbe-
tas. För att skapa en så stor trovärdig reliabilitet i denna studie, krävdes det att 
informationen förskollärarna gav noggrant blivit antecknad och inspelad, för 
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att sedan använda det i resultatet och diskussionen. Genom att använda citat 
ifrån förskollärarna stärks det som tidigare skrivits i resultatet, för att skapa en 
trovärdighet för den utomstående läsaren att tro på det som är skrivet.  

Christoffersen & Johannessen (2015) menar på att den information som man 
kan får ta del av i en undersökning, föreställer inte hela verkligheten, utan bara 
en del. Validitet grundar sig i om undersökningen stämmer överens med frå-
geställningen eller syftet i studien. För att skapa en trovärdig validitet i studien, 
är att försöka besvara studiens frågeställning och syftet, för att den utomstå-
ende läsaren ska ha trovärdighet för det resultat och analys som presenteras 
längre ner. Studien har en god validitet då frågeställningen blir besvarad i re-
sultatet, vad som även stärker resultatet är den tidigare forskning och litteratur 
som finns med.  
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5 RESULTAT 

Nedan följer en redogörelse av resultatet av undersökningen. Fyra olika kate-
gorier identifierades utifrån de intervjufrågor som studien har utgått ifrån. 
Dessa fyra olika kategorier analyserar och reflekterar samt sammanfattar hur 
förskollärarna reflekterar kring sin egen verksamhet, med fokus på bygg och 
konstruktion i verksamheten.  

5.1 Analys  

5.1.1 Förskollärarnas reflektion gällande bygg och konstruktion  

Större delen av förskollärarna hade svårt att benämna vad de ansåg vara att 
bygga och konstruera med teknik. Många gav som exempel när barnen i verk-
samheten använder sig av material som, kaplastavar, mekano, duplo, bygga 
med kuddar, magneter. Genom dessa material får barnen pröva att tänka logiskt 
för att skapa ett tekniskt tänk kring vad det är de ska bygga och konstruera, hur 
det skulle byggas och vilket material som skulle behövas för att konstruktionen 
skulle hålla. Lovisa (intervju 1, 2/5–2018) från förskola B beskriver sin upp-
fattning om teknik och svårigheten att definiera vad just teknik är i verksam-
heten.  

Men jag liksom tänker att teknik är någonting som vi människor gör för att 
underlätta för oss själva, det är ju en teknik. Eller det är teknik övergripande, 
för då tänker jag när barnen lägger tak på bussen, sätter fast med klämmor, 
klädnypor. (Lovisa, Förskola B, intervju 1, 2/5–2018) 

Förskollärarna samtalade om uppfattningen att konstruktion kunde vara så 
många olika saker i verksamheten. Konstruktion behövde inte vara det material 
som fanns i verksamheten, utan det kunde vara att vika ett papper eller jobba 
med tyg eller garn. Barnen behöver bemästra ett tankesätt för att kunna klara 
av att slutföra en aktivitet som förskollärarna anordnande. Förskollärarna ana-
lyserar även vid idéförslag till barnen från förskollärarna, gällande att bygga 
en konstruktion. Behöver förskollärarna stötta barnen i deras byggande av kon-
struktioner och inte förvänta sig att barnen skulle besitta kunskapen till att klara 
av att konstruera ett bygg helt själv. Förskollärarna reflekterade även över att 
teknikmaterial behöver inte enbart vara lego, kaplastavar eller magneter. Utan 
teknik kan vara när barn behöver lägga pärlor på plattor eller sy ett sykort. Som 
individ behöver du bemästra nålen för att kunna få igenom den i hålet i sykortet 
för att sedan se den tråd som kommer att komma efter. Förskolläraren Anita 
ifrån förskolan A, diskuterade om hur förskollärarna skulle arbeta med teknik 
som riktar sig till de allra yngsta i verksamheten, vilket material som är mest 
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tilltalande samt ett material som skulle skapa en nyfikenhet hos barnet. Att 
själva bygga och konstruera med barnen i praktiken kanske inte alltid är att 
följa en ritning eller kunna programmera, utan det kan även vara att låta de alla 
minsta i verksamheten få uppleva hur teknik känns och skapa en upplevelse, 
som sedan förskollärarna kan utveckla till en bredare kunskap och nyfikenhet. 
Anita (intervju 2, 3/5–2018) analyserar hur teknik tillfällen kan upplevas i 
verksamheten på en småbarnsavdelning. 

Eftersom jag är på en småbarnsavdelning, så tycker jag att det mest är att man upp-
lever teknik för barnens del. Det är ju som när man knäpper med knappar, då an-
vänder man teknik. Barnen får träna på det, blixtlåset, lägga puzzel. Det här med att 
ta isär saker och fundera på hur det fungerar, det är att uppleva att det går. (Anita, 
Förskola A, intervju 2, 3/5–2018) 

5.1.2 Pedagogers involvering i bygg och konstruktion  

Förskollärarna som medverkade förklarar på olika vis hur de anser sig vara 
involverade när barnen bygger och konstruerar med det material som finns i 
verksamheten. Förskollärarna kanske inte sitter bredvid barnen utan finns med 
i rummet där barnen befinner sig. Vissa förskollärare förklarar att när de sitter 
med och bygger och konstruerar tillsammans med barnen, så behöver det inte 
finnas någon grundtanke kring vad förskollärarna konstruerar i stunden. Bar-
nen analyserar vad förskolläraren bygger och skapar sig en egen idé utifrån det 
förskollärare omedvetet har byggt. Under vissa tillfällen beskriver förskollä-
rarna att tillsammans med barnen under aktivitet gällande konstruktion, önskar 
barnen att förskollärarna ska bygga exakt samma som tidigare har byggts. För-
skollärarna markerar istället med en uppmuntran till barnen att själva försöka 
bygga utifrån det förskolläraren har konstruerat, där barnen kan viderutveckla 
vad förskolläraren har byggt fram. Lovisa (Intervju 1, 2/5–2018) från förskola 
B lyfter fram att under aktiviteter i verksamheten finns det ett slutmål i hennes 
tankesätt kring vad slutproduktionen ska bli. Förskolläraren kan lätt undermed-
vetet styra vad som byggs och konstrueras, snarare än att ge barnen friheten till 
att bygga och konturera med teknik självständigt.  

Ja, jag tänker lite så som Anna-Lena sa, så att man har en idé, liksom vad ett 
slutresultat ska bli. Om vi säger en bil eller någonting, men då som Anna-Lena 
säger, mitt problem är ju att jag har kanske har min bild i huvudet och att man 
är med och styr för mycket. (Lovisa, Förskola B, intervju 1, 2/5–2018) 
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Förskollärare Anna-Lena (Intervju 1, 2/5–2018), från förskola B, beskriver att 
under tillfällen i verksamheten vid arbete med att bygga och konstruera så har 
hon analyserat att flickorna och pojkarna i barngruppen driver olika mycket i 
ämnet teknik. Intresset för själva tekniken är olika och pojkar driver framåt 
mer, och har kommit så långt att det finns ett logiskt tänkande kring hur man 
löser att konstruera ett bygge efter en ritning. Dessutom finner inte flickor i 
barngruppen det alls lika intressant eller är lika drivande. Där Anna-Lena för-
söker uppmuntra och stötta upp till ett intresse där det inte upplevs finns i barn-
gruppen. Hon beskriver hur flickor mer jämför konstruktioner mot varandra, 
eller inte visar något intresse alls för att bygga eller konstruera, medan pojkar 
försöker att bygga så högt som möjligt konstruktionen tillåter.  

Sen så kan det ju bli så som jag har upplevt det, att ’åh va fint, kan du bygga 
en sån till mig?’ Kan det bli. Då vill jag gärna backa, för att liksom ’nej, du 
ska bygga själv, det är inte jag som bygger’. Så det kan ju också bli ett pro-
blem, liksom att dom tycker att man gör så fint, så då vill dem ha samma 
istället för att försöka själv konstruera någonting. Uppmuntran, det kan jag 
känna blir ett problem istället. Särskilt om man tänker kön, jag tycker flickor 
är lite mer så än pojkar. (Anna-Lena, Förskola B, intervju 1, 2/5–2018) 

Förskolläraren Anna (intervju 1, 2/5–2018), från förskola B, reflekterar över 
flickor som nästan står i skymundan eller inte visar något intresse. Förskollä-
rarna försöker arbeta positivt med att inspirera dem till att närma sig materialet 
och visa vad barnen kan bygga för att försöka väcka en nyfikenhet inombords.  

Ja, man vill ju att alla ska vara med, att försöka inspirera dom, ’att du kan 
bygga såhär eller prova det här’. Att man försöker hitta kanaler så att dom ska 
tycka att det är roligt. (Anna, Förskola B, intervju 1, 2/5–2018.) 

Förskollärarna upplever att flickorna inte går för det uppenbara materialet, som 
duplo, kapla stavar, eller magneter, utan vid diskussionen om bygg och kon-
struktion i verksamheten. Förskollärarna beskriver hur flickor väljer materialet 
som relaterar till pyssel, som, papper, tyg, garn och sykort. Förskollärarna upp-
lever att pojkarna inte har ett lika stort intresse för det materialet. Förskollä-
rarna som medverkar vid intervjuerna beskriver att alla möjligheter finns till 
att bygga och konstruera med olika material i verksamheten, men vissa barn 
finner inget intresse eller någon nyfikenhet över att bygga eller konstruera.   

5.1.3 Förskollärares förhållningsätt till läroplanen  

Förskollärarna som medverkade pratade om hur styrdokument som läroplanen 
styr verksamheten och vad som ska göras för att uppfylla strävansmålen i lä-
roplanen. Förskollärare berättade att det ibland kan upplevas vara en press att 
arbeta efter styrdokumenten. Förskolans läroplan beskriver att förskollärarna 
ska arbeta målmedvetet och framåt tillsammans med barngruppen. Det 
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material som finns i verksamheten ska kunna hjälpa förskollärarna att kunna 
bedriva en undervisning så kunskapen kan kliva framåt. Förskollärarna påpe-
kade att om det finns ett intresse för ämnet teknik bland förskollärarna, skapar 
det bättre möjligheter för barngruppen. Har förskollärare kunskap och ett driv 
förbättras chanserna till att barnen får komma i kontakt med att bygga med 
olika material, och dessutom kunna få konstruera med olika tekniker. Förskol-
lärare från förskolan B kunde reflekterar och analysera i relation till sin verk-
samhet och barngrupp, att de ansåg sig bemöta strävansmålen i förskolan läro-
plan på ett bra sätt. Fanns det materialet som skulle kunna tillfredsställa barnen 
försökte förskollärarna köpa in det, eller rotera något i verksamheten så att 
barnen skulle söka och hitta, upptäcka att det finns andra material i verksam-
heten som barnen skulle kunna bygga och konstruera med. Förskollärarna från 
förskola B analyserade även att arbetssätt de arbetade efter är att skapa tema-
arbeten i verksamheten som täcker många strävansmål som finns i förskolans 
läroplan. Genom att medvetet arbeta med temaarbeten i verksamheten kan för-
skollärarna tänka framåt, analysera och utvärdera för att sedan viderutveckla 
verksamheten.  

Förskollärare Alva (Intervju 3, 3/5–2018), från förskola A, beskrev hur just 
hon som professionell förskollärare försöker och ser på målet kring bygg och 
konstruktion. 

Vi försöker väl att jobba med det målet, man försöker ju ha det med. Vi har ju 
som sagt vårat styrdokument, ska vara med alltid, alla mål ska finnas med. Det 
här målet är ett av målen. Det är väl att vi måste bli mer uppmärksam på att 
det är det vi jobbar med. Det finns ju med tänket när barnen bygger och kon-
struerar om dom gör någonting. (Alva, Förskola A, intervju 3, 3/5–2018) 

Förskolläraren Astrid (Intervju 4, 7/5–2018), från förskola A, beskriver läro-
plansmålet. Hon påpekar att personalen som finns på avdelningen inte med-
vetet strävar efter just det målet. Förskollärarna har jobbat fram en teknikhörna 
på avdelningen, för att det finns ett intresse hos förskollärarna kring själva äm-
net teknik och att barnen tycker det är intressant och spännande att få leka med 
materialen. Då frågan riktas till Astrid om hur hon anser att de arbetar efter 
detta mål, så blir det ett diffust svar, fast en annan förskollärare tidigare ifrån 
samma avdelning, har uppgett att de medvetet arbetar efter detta mål och strä-
var efter att alla barn ska få komma i kontakt med att bygga och konstruera 
med olika tekniker. Andra förskollärare som ställde upp vid intervjuerna påpe-
kade och beskrev att även om ett intresse finns kontra om ett intresse inte finns 
ska undervisningen i förskolan vara lika för alla barn. Lärandet ska ske oavsett 
vad förskolläraren tycker, när förskolläraren är anställd i förskolans verksam-
het, så arbetar pedagogen efter professionalism och inte efter eget tycke eller 
intresse. 
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5.1.4 Förskollärares syn på fortutbildning i verksamheten  

Alla som medverkade kunde berätta att fortutbildning eller lärogrupper relate-
rat till teknik sker alltför sällan. Efterfrågar förskollärarna detta, slutar oftast 
diskussionerna med frågan om kurserna kostar något, vilket leder till att det 
blev avslag. Vissa kände en uppgivenhet då, kunskapen och informationen 
kring ämnet teknik har exploderat och har kommit så långt så glappet upplevs 
ha blivit så stort så att förskollärarna inte hinner med i kunskapsglappet. Dess-
utom har intresset en stor betydelse för bygg och konstruktion. Finns det ett 
gemensamt intresse i arbetslaget så finns vilja att lära sig mer och förskollä-
rarna efterforskar själv, efter sin förmåga, för att få fram ny kunskap som kan 
komma att hjälpa dem. Alva (intervju 3, 3/5–2018) från förskola A, beskriver 
att om det inte finns ett intresse för bygg och konstruktion, så arbetas det inte 
med bygg och konstruktion, utan det glöms bort och det väljs att lägga fokus 
på något annat i verksamheten.  

Jag tror att det är så om man inte är intresserad för det, då glömmer man bort 
det. Jag tror att det blir så i ett arbetslag, är man inte intresserad över just den 
grejen så glöms det bort. Jag tycker nu att det är väldigt roligt så jag ta många 
chanser till möjligheter. Men jag tror faktiskt att det glöms bort, eftersom om 
man inte har ett intresse så gör man det inte. För oftast gör du ju saker för att 
du tycker det är roligt. (Alva, Förskola A, intervju 3, 3/5–2018) 

Förskollärarna pratar om att de kan starta egna lärogrupper på deras egna för-
skolor för att få sätta sig ner tillsammans med sina kollegor och diskutera om 
teknik, men frågan är när det ska ske och vilken dag ska det göras då det redan 
händer så mycket i praktiken redan. Anna-Lena, (Intervju 1, 2/5–2018) från 
förskola B, beskriver öppet hur det känns när de kunskaper förskollärarna själv 
besitter kanske inte räcker till för att möta det barnen efterfrågar.  

Jo, men om vi vill och tycker att såhär ’nästa termin ska vi jobba med snickeri’ 
och så känner jag att, ja, men jag kan ju inte så mycket om att snickra och 
mäta. Då måste jag söka upp den kursen själv. Och leta efter den, sedan ska 
jag ju fråga om jag får gå på den. Sedan får man höra ’Vad kostar den?’ ’Ah, 
den kanske kostar fyra tusen’. ’Nej, du får inte gå för det kostar för mycket’. 
Så mycket får man lära sig själv, man får själv ha egen kurs för sig själv 
hemma. (Anna-Lena, Förskola B, intervju 1, 2/5–2018) 

Lovisa, (intervju 1, 2/5–2018) från förskola B, analyserar att det gäller att inte 
tappa intresset inför att erövra nya kunskaper som kan hjälpa förskollärarna i 
deras roll. Man behöver driva framåt och hitta nya källor. Genom att diskutera 
litteratur kring olika ämnen i arbetslaget kan man driva verksamheten framåt 
och skapa nya tankar.  
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Det gäller att man inte tappar suget för att lära sig, för då är det ju kört i det 
här yrket. Eftersom det är så lite och det finns ingen tid och det är så lite pengar 
till allt. (Lovisa, Förskola B, intervju 1, 2/5–2018) 

5.2 Vad, hur & varför?  
Genom att använda mig av de didaktiska frågorna som Hur, Vad och Varför 
kan jag reflektera och tolka med hjälp av dessa frågor att vid analysen lyfter 
förskollärarna två viktiga punkter som de trycker hårt på. Hur ska förskollä-
rarna i praktiken utmana barnen mer och utveckla ett större intresse och nyfi-
kenhet för bygg och konstruktion? Här läggs det band på förskollärarna genom 
att det inte erbjuds nog mycket fortutbildning eller bra lärogrupper för att driva 
vidare förskollärarna i deras egna utforskande i bygg och konstruktion. Detta 
skapar svårigheter för förskollärarna att kunna utveckla sina kunskaper för att 
skapa en bättre verksamhet i förskolan. Utbildningsdepartement (2010) har 
kommit fram till att det finns ett behov av kompetensutvecklingen för att stärka 
det pedagogiska uppdraget.  

Rörande Vad lyfter förskollärarna att det finns material i praktiken som kan 
hjälpa dem att skapa aktiviteter kring bygg och konstruktion, som är ett av de 
mål som finns med i läroplanen för förskolan. Axell (2013) lyfter fram att ju 
tidigare barnen kommer i kontakt med tekniska aktiviteter i praktiken, skapar 
det en större nyfikenhet och barnens självförtroende för teknik ökar. Vissa för-
skollärare påpekar att de själva måste påminna sig om att det finns ett större 
helhetsperspektiv, barn som finns i barngruppen vistas i verksamheten under 
hela sex år och att barn kommer hinna bygga och konstruera. Förskollärarna 
lyfter mycket medvetet om varför det ska finnas en undervisning i barngruppen 
om hur man kan arbeta med bygg och konstruktion.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion  
Studies metodval var att intervjua förskollärare som arbetar och är aktiva i sina 
roller som pedagoger. Syftet med denna studie var att få höra förskollärares 
tolkningar av läroplansmålet kring bygg och konstruktion och hur målet kan 
konkretiseras i verksamheten enligt pedagogerna. Efter att alla intervjuer med 
förskollärare samt analys av all data var genomfört, framkom fyra olika kate-
gorier som blev tydliga utifrån förskollärarnas svar. De fyra olika kategorier 
som lyfts i resultatdelen kommer att diskuteras och reflekteras till studiens frå-
geställning nedan med hjälp av tidigare forskning och litteratur. 

6.1.1 Återkoppling – Hur tolkar pedagoger läroplansmålet kring 
bygg och konstruktion.  

Förskollärarna som medverkade i intervjuerna förklarade på olika sätt att de 
tolkar målet brett och det upplevdes tolkningsbart. En del förskollärare ansåg 
bygg och konstruktion vara att bygga med olika material under styrda aktivi-
teter. Vissa förskollärare tolkade läroplansmålet som att när barnen kom i kon-
takt med de material som verksamheten erbjöd, fick barnen chansen att tänka 
logiskt för att skapa ett tankesystem kring hur de olika konstruktionerna barnen 
hade skapat skulle hålla i leken.  

Elvstrand m.fl. (2018) betonar besväret med att se att allt är teknik i verksam-
heten. Detta skapar en svårighet att definiera vad teknik är och det blir oklart 
vad teknik är. Förskollärare som medverkade vid intervjuerna påpekade att om 
ett intresse för teknik inte finns i personalgruppen eller hos en förskollärare 
kan det vara svårt att driva ett teknikintresse i barngruppen då pedagogerna 
inte riktigt själva vet vad teknik eller hur en undervisning ska bedrivas tillsam-
mans med barnen. Vad även förskollärare som ställde upp vid intervjuerna 
framhävde var att om ett intresse fanns för bygg ock konstruktion i barngrup-
pen kontra om ett intresse inte finns bland personalen ska undervisningen i 
förskolan vara lika för alla barn. Lärandet som ska ske i barngruppen ska ske 
oavsett vad förskollärarna tycker personligt, när förskolläraren är anställd i för-
skolans verksamhet, så arbetar pedagogen efter professionalism och inte efter 
eget tycke eller intresse. Då läroplanen och styrdokumentet som finns är något 
som pedagogerna inte kan bortse ifrån, utan ska arbeta systematiskt med. Grun-
den i förskolans läroplan är att barnen ska lära sig genom den fria leken och 
genom kreativitet. För att detta ska kunna ske och hända i förskolan, behöver 
förskollärarna kompetens och kunskap om vad som ska ske, Elvstrand m.fl. 
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(2018) lyfter för att förskollärarna ska kunna fånga barnens intresse gällande 
ämnet teknik behöver pedagogerna besitta kunskap och ha kompetens inom 
själva ämnet. Svårigheten med att förskollärare inte har den kunskap gällande 
teknik skapar problem då barnens frågor eller funderingar inte kan besvaras 
ordentligt av pedagogerna, då fel begrepp eller fel information 

6.1.2 Återkoppling - Hur kan målet konkretiseras i verksamheten 
enligt pedagogerna? 

Förskollärarna som medverkade förklarade hur läroplansmålet i verksamheten 
kan konkretiseras på olika sätt. Pedagogerna kunde sitta med under den fria 
leken i barngruppen, beskriver och benämna begrepp och ord. Mylesand 
(2015) beskriver att bygg och konstruktion är ett av många språk som barn 
använder sig av i förskolan. Barn använder sig av detta språk när de utforskar 
olika sidor i sin omvärld och forskar och skapar sin egen personlighet. Förs-
kollärarna som medverkade påpekade att de kunde sitta med, bredvid när bar-
nen leker och ge kommentarer som uppmuntrade barnen att utveckla kon-
struktioner av byggen. Förskollärarna kunde driva frågor som kunde utmana 
barnen i deras tänkande för att utveckla det barnen hade konstruerat. Förskol-
lärare förklarade hur målet konkretiseras i verksamheten med hjälp av olika 
material som är inköpt och som redan finns i verksamheten, hur barnen enkelt 
kan bygga olika byggen, eller bygga efter givna ritningar som hör ihop till 
materialet som finns i verksamheten.  

I studien fanns uppfattningen av att pedagogerna ansåg sig uppfylla läroplans-
målet genom att barnen tillåts bygga och konstruera med olika material som 
förskolan kan erbjuda. Detta kunde vara allt ifrån mekano, kaplastavar, kuddar, 
duplo, klossar, plusplus, etc. Ju mer material och tillfällen där barnen fick 
komma i kontakt med materialet, desto bättre kunde barnen handskas bättre 
med materialet och intresset växte. Collier-Reed (2006) diskuterar att skapa ett 
bättre intresse för teknik bland barnen och elevers kontakt med teknik, tanke-
sätt kring teknik och integrera med teknik, behöver de få greja och pilla med 
tekniskt material i. I studien påpekar vissa förskollärare att pojkarna i barn-
gruppen upplevdes vara mer drivan och framåt i sina konstruktioner av byggen 
än vad förskollärarna upplevde att flickorna var. Pojkarna kunde bygga olika 
konstruktioner som var höga och breda medans flickorna kunde stå tillbaka i 
aktiviteterna och inte alls upplevs ha samma intresse för bygg och konstrukt-
ion. De byggena som var konstruerade av flickorna, jämfördes ofta senare mel-
lan varandra. Vilket Hallström, m.fl. (2015) påpekar att det finns ett större in-
tresse hos pojkar gällande teknikaktiviteter, användningen av teknik, än vad 
som upplevs finnas hos flickor. Pojkarna i barngruppen kan bygga och kon-
struera och är driftiga i sin lek, kontra flickor som är mer försiktiga vid 
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användningen av teknik. Stödet och kunskapen kommande från förskollärare 
ska vara att förskollärarna ska finns tillgängliga i barnens upptäcktsresa gäl-
lande ny kunskap om teknik. Thulin (2011) påpekar att studierna i nordiska 
länder visar att det upplevs det vara ett större intresse för teknik hos pojkarna 
än hos flickorna. Genom att förskollärare arbetar med ämnet teknik som det 
görs i förskolan, skapas det en positivitet kring ämnet, som sedan sätter en 
prägel i barnens intresse inför framtiden. Förskollärarna som medverkade vid 
intervjuerna i studien försökte att uppmuntra alla flickor i verksamheten att 
försöka konstruera efter egen vilja och nyfikenhet. 

6.2 Metoddiskussion  

Jag valde att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer för att 
undersöka frågeställningen. Vid tillvägagångsätt med semistrukturerade inter-
vjuer fanns chansen till att ställa frågorna till förskollärarna i växlande ordning, 
då samtalen kunde skifta från förskollärare till förskollärare. Vid val av semi-
strukturerade intervjuer kunde jag ställa en följdfråga till förskolläraren vid in-
tervjun för att få mer information och få ett bredare svar av förskolläraren 
(Christoffersen & Johannessen, 2015). Vid val av metod valde jag att intervjua 
förskollärare, intervjuerna riktades sig till sex olika förskollärare som arbetade 
på kommunala förskolor. Förskollärare valdes för att specifikt rikta mig mot 
en målgrupp som var legitimerade förskollärare, hade universitetsutbildning 
och var bekant med vilka uppdrag och vilka styrdokument som finns att följa i 
förskolan. Jag valde att intervjua sex olika förskollärare för att få en bred för-
ståelse av vilken uppfattning och tolkning som förskollärarna har om att bygga 
och konstruera i ämnet teknik. 

Om mer tid fanns skulle jag ha önskat att kompletterat med att utföra observat-
ioner i verksamheten, där förskollärarna kanske skulle ha fått utfört en aktivitet 
kopplat till bygg och konstruktion, för att sedan komplettera med intervjuer 
efter aktiviteten, om hur förskollärarna ser på sin roll under aktiviteten. Utan 
sådan observation kan jag nu enbart lita på vad förskollärarna har sagt under 
intervjuerna och tro på vilka svar de valt att lämna. 

6.3 Rekommendationer till vidare forskning  
Denna studie har bidragit till att se förskollärares perspektiv på bygg och kon-
struktion gällande teknik i praktiken, förskollärarnas erfarenheter av hur de har 
närmat sig ämnet teknik i verksamheten, hur förskollärarna ser på läroplans-
målet utifrån förskollärarens professionalitet samt vilken erfarenhet förskollä-
rarna själva besitter. Inför kommande forskning inom bygg och konstruktion i 
ämnet teknik skulle det vara intressant att se ett större och djupare 
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genusperspektivet helt från hur barn närmar sig bygg och konstruktion i prak-
tiken och i leken. Vad är det som gör att könet har en sån stor påverkan, att 
pojkar är mer drivna än vad flickor anses vara under aktiviteter med bygg och 
konstruktion? Vad som även skulle vara intressant att forska vidare på är varför 
det inte är fler fortutbildningar eller fler lärogrupper, vilket alla förskollärare 
som medverkade efterfrågade. De var mycket intresserade av att få komma i 
kontakt med ny kunskap och få nya idéer att tillföra verksamheten.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjufrågor: Teknik i förskolans verksamhet.  

1. Utbildning, ålder, kön, antal år i yrket, antal år på arbetsplatsen & in-
riktning på utbildning? 
 

2. Vad anser du som pedagog är att bygga och konstruera i teknik?  
 

3. Vad gör ni, i arbetslaget när ni arbetar med att bygg och konstruera 
med olika material i praktiken?  
 

4. Vad anser du som pedagog, är att bygga med tekniker i verksamheten 
tillsammans med barngruppen? 
 

5. Vad anser du som pedagog, är att konstruera med olika material i 
verksamheten tillsammans med barngruppen? 
 

6. Hur involverade anser du dig vara under aktiviteter med fokus på 
bygg och konstruktion?  
 

7. Upplever du att barnen själva kan bygga och konstruera på avdel-
ningen?  
 

8. Hur arbetar ni med att få barnen medvetna om vad det finns för olika 
tekniker?  
 

9. I Läroplanen står det att’’ verksamheten ska sträva efter att barnen 
ska utveckla sin förmåga att bygga och konstruera med olika tekni-
ker’’ hur anser du att ni arbetar efter detta mål?  
 

10. Anser du som pedagog, att personalens intresse för teknik spelar in 
kring hur ni arbetar med teknik tillsammans med barnen?  
 

11. Hur upplever du som pedagog att det kan vara att arbeta i ett arbets-
lags om det inte finns något intresse för bygg o konstruktion i prakti-
ken?  
 

12. Upplever du som pedagog, att du får fortutbildning7 delta i lärgrup-
per kring hur du skulle kunna utveckla verksamheten och lärandet 
kring teknik i verksamheten?  
 

13. Har du något mer som du skulle vilja komplettera ang. de frågor vi 
pratat om?  
 

14. Har du något du vill fråga mig, eller något som verkade vara oklart? 
Tack för visat stöd och medverkan, uppskattas mycket! 
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Bilaga 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Frida Gräsberg och läser till förskollärare vid Karlstad 
Universitet. Nu är det dags för mitt examensarbete. Jag har valt om att 
skriva om Förskollärarens syn på att konstruera med olika material och 
bygga med olika tekniker tillsammans med barnen i verksamheten. Min 
studie kommer att baseras på pedagog intervjuer, intervjuerna kommer 
att spelas in och efter att resultat kommer sammanställas så kommer alla 
inspelningar raderas. Det är helt frivilligt att medverka och man kan när 
som helst avbryta medverkan. 
 
Härmed samtycker jag till att medverka i studien som handlar om hur 
förskollärare ser på bygg och konstruktion i förskolan och hur de arbetar 
med teknik i verksamheten. Mitt deltagande är frivilligt, och jag är 
informerad om att jag när som helst kan avbryta min medverkan utan att 
det får några som helst negativa följder. Min medverkan är anonym, och 
det kommer heller inte framgå i studien vilken kommun eller förskola jag 
verkar i. De uppgifter som jag lämnar kommer att bevaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Den information jag lämnar 
kommer endast att användas till detta examensarbete. Jag är medveten 
om att slutversionen är offentlig. 
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