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Abstract 
 

The aim of the study was to examine how children in the age of five interact 

with another, educators and material during an exercise. The children got to 

take part of material in preschool environment to support the educators to grow 

an enhanced understanding for how to benefit and use children’s interaction. 

The study was conducted with qualitative video observations together with 

three children and an educator at a preschool in southern Sweden. The method 

with video observation was chosen in order to be able to highlight concrete 

answers in the report. It was also chosen to get a complete picture of what 

happened by watching the material several times and decrease the risk of 

excluding important factors. The result showed that the children interacted 

with each other by body language including gestures, eye contact and by 

pointing at themselves or the friend. They also used verbal language including 

repeated words and sounds to get attention from each other. The children 

interacted with the educator one by one instead of them both at the same time. 

The result also showed that the children mainly choose material that are simple 

and rejected material that are more complex and sophisticated. At the 

occasions when the children interacted with the educator, they got a deeper 

understanding of their learning. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur barn i fem års ålder interagerar med 

varandra, pedagog och material under en konstruktionsövning. I övningen får 

barnen ta del av färdigt material som finns i förskolans miljö, detta för att 

hjälpa pedagogerna få en bättre förståelse för hur de kan tillvarata barnens 

interaktion. Studien har genomförts med metoden kvalitativa 

videoobservationer tillsammans med tre barn i fem års ålder samt en pedagog 

på en förskola i södra Sverige. Metoden valdes för att kunna belysa konkreta 

svar i undersökningen men också för att få en rättvis bild av studien. Jag kunde 

studera materialet flera gånger om, vilket gjorde att risken minskade att gå 

miste om viktig information i observationen. Resultatet visar att barnen 

interagerade med varandra genom kroppsspråk, gester, ögonkontakt, genom att 

peka på sig själva eller på kompisen, men också genom ord och läten som 

barnen upprepade för att få uppmärksamhet hos varandra. Barnen interagerade 

med pedagogen en och en istället för tillsammans. Resultatet visar också att 

barnen framförallt valde material som är enkla och mångsidiga istället för 

material som är mer komplexa sofistikerade alternativ. Vid de tillfällen som 

barnen interagerade med pedagogen fick de en djupare förståelse för sitt 

lärande.  

 

Nyckelord: 

Bygg och konstruktion, förskolan, interaktion, stabilitet 
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

 

Jag har valt att fördjupa mig i ämnet teknik under mitt examensarbete. Tidigare 

har jag betraktat teknik som något digitalt men under min utbildning har jag 

lärt mig mycket mer om vad teknik kan vara. När vi i termin 4 läste om ämnet 

teknik fann jag det intressant och började tycka det var spännande att läsa om. 

Jag började studera teknikämnet närmare när jag var ute på min VFU men även 

när jag var ute och arbetade i förskolan. Det blev tydligt att pedagogerna 

tillsammans med barnen sällan arbetar aktivt med teknikämnet. I läroplanen 

står det att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

utskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar (Skolverket, 

2016, s10). Där väcktes idén och intresset för mig att gå djupare in i ämnet och 

att titta på hur barn interagerar när de arbetar med teknik. Jag valde att studera 

barns interaktion med varandra under en konstruktionsövning, men också se 

hur barnen interagerar med materialet och pedagogen. Jag använde två material 

som kan konstrueras med i bygg och konstruktion, kaplastavar och plusplus. 

Intresset för dessa material väcktes under min VFU när jag insåg att barnen 

gärna använde sig av materialet i den fria leken men sällan i den planerande 

verksamheten. Jag började fundera kring hur materialet skulle kunna användas 

i syfte att skapa utmaningar för barnen. Skolverket (2016) skriver ”att 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa 

och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap och 

arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk 

och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik” 

(Skolverket, 2016, s 11). Jag vill i min studie undersöka barnens interaktion 

med olika material och barnens kommunikation mellan varandra.  

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) anser att för lärarna ska 

förstå barns tankar och funderingar så behöver pedagogerna vara insatta och 

pålästa i ämnet. Det är viktigt att pedagogerna aktivt lyssnar in barnen och de 

menar även att barns tankar kan visa sig vara vetenskapligt riktiga, och då blir 

det viktigt att pedagogerna tar vara på barnens tankar och för dem framåt. 

Förskolläraren ska ansvara för att arbete i barngruppen genomförs så att barnen 



 

2 

 

stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturkunskap och teknik (Skolverket, 

2016).  

1.1 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur barn i fem års ålder interagerar med 

varandra, pedagog och material under en konstruktionsövning. I övningen får 

barnen ta del av färdigt material som finns i förskolans miljö, detta för att 

hjälpa pedagogerna få en bättre förståelse för hur de kan tillvarata barnens 

interaktion. 

 

1.1.1  Frågeställningar 
 

- Vilka olika kommunikationssätt interagerar barnen med under  

konstruktionsövningen? 

 

- Vilket material använder barnen mest i konstruktionsövningen? 
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT OCH 

LITTERATURGENOMGÅNG 

 

2.1 Teknik 
 

Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) framhåller att teknik är avsett för att 

lösa människors problem genom till exempel processer, objekt, system eller 

aktiviteter. Teknik kan även vara till för att uppfylla människors önskningar 

eller behov. Kunskap är också en viktig dimension av teknik, eftersom det 

krävs kunskap från människan för att använda och tillverka olika objekt. Det 

betonar även Svensson (2011) i sin avhandling då hon beskriver 

verksamhetsområden för teknik och olika tekniska redskap.  

 

Elvstrand m.fl., (2018) beskriver att tekniken är något som vi omges och 

påverkas av från tidig ålder. Förskoleåldern betonas som en viktig del i 

forskningen, dels för att lägga grunden för kunskaper inom teknik men även 

öka intresset för teknik hos barnen. Detta lägger även Hallström, Elvstrand och 

Hallberg (2015) vikt vid i deras resultat där de visar att barn i yngre åldrar 

omges av teknik, både i planerade aktiviteter och i den fria leken. Elvstrand 

m.fl., skriver att 83 procent av Sveriges barn som är inskrivna på förskola är 

mellan 1-5 år, därför är det viktigt att lärandemiljön på förskolan också 

inkluderar ämnet teknik.  

 

Elvstrand m.fl., (2018) skriver att i den svenska förskolan har ämnet 

naturkunskap funnits en längre tid genom att arbeta med till exempel djur och 

natur, dock har ämnet teknik inte haft en lika tydlig framträdande roll. 

Teknikämnets betydelse betonas likaväl i de senaste styrdokumenten. För att 

utveckla barnens erfarenheter och synliggöra området teknik har pedagogen en 

mycket viktig roll, ”inte minst är det viktigt i relation till barns lek eftersom 
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lek och lärande förenas i vardagliga aktiviteter i förskolans verksamhet” (s.38). 

Mötet mellan barn och pedagoger är en viktig utgångspunkt för barnens 

lärande och lek, men också barnen emellan eftersom leken är barnens plattform 

för lärande. Barns egen nyfikenhet är en förutsättning för barnens lärande 

genom leken och att själv testa sig fram och prova med olika material, men 

också att upptäcka teknik så leken blir betydelsefull för barnen och för det 

pedagogiska arbetet. Målet med studien var att studera förskolepedagogers 

uppfattningar om och erfarenheter av teknik samt teknikundervisning i 

förskolan och för att komma fram till ett resultat så använde de sig utav 

gruppintervjuer. De ville att pedagogerna skulle skapa en gemensam berättelse 

men också att de skulle jämföra deras skillnader och likheter när det gäller 

deras uppfattningar och erfarenheter. 

Resultatet av studien Elvstrand m.fl., (2018) visade att pedagogerna uppfattade 

ämnet teknik som skrämmande samt svårt, vilket de förknippade med sina 

dåliga erfarenheter. Pedagogerna lyfte fram en negativ känsla och hade svårt 

och beskriva vad de till exempel själva gjorde på tekniklektionerna i skolan. 

Flertalet pedagoger som intervjuades har inte mött någon vidare 

utbildningssituation sedan grundskolan så erfarenheterna ligger långt tillbaka 

i tiden och är därför inte aktuella att grunda sin egen teknikundervisning på. 

Författarna menar att tekniken kan uppfattas på flera olika sätt. Ett sätt att förstå 

teknik på är att veta hur saker och ting fungerar och ett annat sätt är att veta att 

och varför något fungerar. Om vi relaterar detta till förskolans verksamhet och 

arbete med teknik innebär det att veta hur barnen deltar i olika aktiviteter där 

tekniken involverar till exempel konstruktion, och att veta att och att veta 

varför vilket innebär att barnen förstår orsak och verkan till det som sker.

  

 

2.2 Interaktion 
 

Ahlskog-Björkman (2014, s. 4) skriver i sin avhandling att ”interaktionen 

mellan närvarande barn och en pedagog under en aktivitet möjliggör lärande 

och detta innebär också att barnen lär av varandra”. Ahlskog-Björkman (2014) 

reflekterar kring begreppet samlärande som står för samarbete och samverkan. 
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Samlärande innefattar enligt henne det lärande som skapas mellan människor 

inom kulturer och diskurser, och oavsett ålder eller vänskapsstatus mellan 

barnen så sker det ett samlärande mellan kollektiv och individ. Hon markerar 

också den vuxnas närvaro och hur viktig och betydelsefull den är i barnens 

samlärande, därför att pedagogens attityd, roll och tankar spelar stor roll in i 

det fenomen som barnen iakttar i den lärande stunden. Genom pedagogens 

insikter och kunskaper så har hon eller han en nyckelposition i barnens lärande 

stund men det är också viktigt att pedagogen anpassar sig efter färdigheter och 

olika redskap som barnen redan behärskar.  

 

2.3 Bygg och konstruktion 
 

I en studie som genomfördes av Siraj-Blatchford och Siraj-Blatchford (1998) 

i London undersöktes femåriga barns förmåga att konstruera och designa. 

Barnen använde sig av legoklossar som material och legoklossarna gick att 

konstruera och förbinda till 450 olika konstellationer.  

Barnen delades in i tre huvudgrupper som beskrevs enligt följande:  

 

• Två interventionsgrupper där pedagogerna hela tiden fanns som stöd 

för barnen och när pedagogerna samtalade, diskuterade och  

undervisade barnen var de alltid nära dem. 

• Två kontrollgrupper som undervisades som vanligt i klassrummet men 

hade ingen tillgång till materialet. 

• Två grupper som hade hjälpen till hands om de frågade om den och de 

kunde även göra vad de ville med materialet de hade fri tillgång till. 

 

I dessa tre huvudgrupper fanns två stycken undersökningsgrupper i varje 

grupp. Efter sju veckor visade resultatet i studien att interventionsgrupperna 

som hade med extra material att göra hade utvecklat sina konstruktioner mer 

genomtänkt och detaljerat än de andra grupperna.  

Det resultat som utmärkte sig lite extra var den grupp som hade tillgång till 

hjälp, om de frågade om det. Från studiens start så hade denna grupps resultat 
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försämrats avseende både kvantitet och kvalité. Studien visade att där 

pedagogerna var mer aktiva och engagerade nära barnen fick barnen en djupare 

förståelse inom tekniken, än om de istället lämnat barnen med ett material för 

att undersöka och utforska det självständigt (Siraj-Blatchford & Siraj-

Blatchford, 1998). 

Hadzigeorgiou (2002) skriver i sin avhandling om en undersökning som 

gjordes i en förskoleverksamhet med barn i åldrarna 4, 5 och 6 år. Barnen 

skulle skapa en idé av mekanisk stabilitet genom en aktivitet. 32 barn deltog i 

undersökningen och barnen videoobserverades i tre olika 

behandlingsgrupper. Den första gruppen hade en strukturerad aktivitet och 

fick ett färdigt material att konstruera med. Grupp två hade också en 

strukturerad aktivitet men de fick även vägledning av en pedagog och grupp 

nummer tre hade en ostrukturerad aktivitet, vilket betyder att de varken fick 

ett färdigt material eller vägledning.  

Resultatet av studien visade sig genom en tabell där de ställde upp alla tre 

grupper och jämförde deras prestation. Slutsatsen de kom fram till när det 

gäller mekaniskt stabilitet var att de barn som deltog i de strukturerade        

aktiviteterna kunde konstruera en konstruktion av cylindriska burkar fästa på 

varandra med en permanent stabilitet, och även räkna ut positionen av 

tyngdpunkten. Positionen representerades utav de bredaste och tyngsta 

burkarna som placerades i botten på tornet. Studien visade att ett deltagande 

med en lärares vägledning kompletterat med en strukturerad verksamhet är 

mer produktiv än ett deltagande i en ostrukturerad likadan aktivitet.  

Mylesand (2007) anser att bygg och konstruktion idag är ett verktyg eller ett 

språk som barnen använder sig av när de skapar sin identitet eller           

utforskar sin omvärld. Barnen möts i byggrummet med olika erfarenheter och 

tillsammans utvidgar de sina referensramar och berikas av materialet.           

De möts även av pedagoger som utmanar barnen i deras nyfikenhet och 

tankar under projekt samt de lärande miljöer de skapar. Hon skriver att 

samarbete och samspel är mycket viktigt och det inte handlar enbart om att 

bygga och konstruera 
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Det handlar lika mycket om bild, skapande, estetik, och geometri, matematik och språk, 

empati och förhållningssätt. Det handlar om jämställdhet (Mylesand, 2007, s. 21).  

Mylesand (2007) skriver att bygg och konstruktion handlar om att få vara 

delaktig och att det handlar om en demokrati. Något som barnen bygger upp 

när de samarbetar tillsammans är relationer till varandra, samhället vi lever i 

och materialet. I förhållande till samarbetet barnen har så förhåller de sig till 

begrepp som individualitet och glädje, samt mänskliga begrepp, ömsesidigt 

beroende i relation till miljöns behov. Barnen reflekterar över sina 

erfarenheter tillsammans i samband med konstruktionerna de gör och på så 

sätt utvecklar de språkliga begrepp. ”De lär sig göra val, och att pröva och 

ompröva efter sina hypoteser och nya ställningstaganden”(s. 22) 

2.4 Materialet 

Trageton (2009) menar att skapandet av tredimensionella konstruktioner är 

en förutsättning för barn om de har olika material tillgängligt. Han har delat 

in dem i två grupper, plastisk och konstruktiv media, han kallar dem för 

skapandemedier. Konstruktiv media, det vill säga kulturmaterial, handlar om 

byggklossar, flexibla material och fasta material, dessa material kallas också 

för strukturerat material. Han menar att byggklossar är ett strukturerat 

material där kvantiteten är det avgörande för formvariation. Många klossar är 

alltså att föredra, men det går även att använda sig av toarullar, 

mjölkförpackningar, plåtburkar eller brädbitar när man bygger. Plastik media 

även kallat ostrukturerat material handlar om de material som är formlösa, 

materialet formar sig bara utifrån hur barnen väljer att konstruera med det.  

Mylesand (2007) skriver att basmaterial på förskolan ska vara tillgängligt för 

barnen i till exempel konstruktionshörnan. Hon menar att förskolan är en 

lärande intuition för barnen genom att de skapar möten tillsammans med 

olika material. Material som skapar ett matematisk lärande för barnen kan 

vara genom olika begrepp till exempel, längd, bredd, höjd och balans.  

 



 

8 

 

 

 

 

 

3 TEORI 

 

I min studie blir det intressant att utgå från det sociokulturella perspektivet 

vilket Lev S. Vygotskij lade grunden för (Vygotskij, 2001). I ett sociokulturellt 

perspektiv är språk och kommunikation en central del, en social process inom 

vilket barns lärande som äger rum. Vygotskij (2001) skriver att lärandet sker 

inte bara tillsammans med varandra utan också tillsammans med kulturella 

fenomen och en social kultur. Den proximala utvecklingszonen är något av Lev 

S. Vygotskijs mest berömda insats inom pedagogiken vilket handlade om att 

man studerade vad eleverna kunde på egen hand och vad de kunde med 

vägledning av en pedagog (Vygotskij, 2001). Säljö (2011) beskriver begreppet 

mediering som kommer från ett sociokulturellt perspektiv. Begreppet 

mediering beskrivs som att vi människor använder oss av redskap, till exempel 

för att underlätta vår vardag och utveckla våra fungerande hjälpmedel i 

samhället till skillnad från vad andra varelser gör. Våra hjälpmedel och redskap 

som vi använder oss utav kan vara till exempel hur vi använder oss av en 

shoppinglista när vi ska handla eller använder oss utav en hammare när vi ska 

spika. Shoppinglistan menar han blir som stöd för vårt minne när vi handlar 

och hammaren blir som en förlängning till vår kropp när vi ska spika (Säljö, 

2011). Det finns två olika redskap som Vygotskij (2001) skriver om och skiljer 

på, det är både psykologiska och fysiska redskap. De fysiska redskapen är 

människans tillverkade föremål som även brukar kallas för artefakter.   

 

I min studie kommer både fysiska och psykiska redskap ingå. Barnen kommer 

använda sig av kaplastavar och plusplus men även bilder som de kan ha i 

minnet när de bygger.  
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4 METOD 

 

4.1 Datainsamling 
 

I studien valdes videoobservation som metod för att samla in data eftersom jag 

ville analysera hur barn interagerade med varandra, materialet och med en          

pedagog under en konstruktionsövning. Tanken med videoobservationer var 

att efteråt kunna arbeta med materialet i lugn och ro efter observationen.     Jag 

som forskare får en mer rättvis bild av aktiviteten om observationen filmas och 

saker kan belysas mer konkret som inte uppfattades under observationen.  

Att genomföra en observation kan betraktas som en kvalitativ metodansats. När 

forskaren vill ha tillgång till det hon eller han undersöker direkt är 

observationer en väldigt bra metod att använda sig av 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). När man observerar är omgivningen 

väldigt viktig att tänka på, det handlar om den fysiska miljön och hur vi kan 

klarlägga vår problemställning. När vi går in och observerar är det viktigt att vi 

själva är närvarande i den miljön. Jag som forskare tar själv med mig min egen 

kunskap och mina upplevelser in i miljön vilket är positivt för observationen. 

En nackdel kan dock vara att deltagarna som blir filmade anpassar sig till 

situationen för att de vill göra intryck, vilket kan påverka resultatet därför att 

deltagarna kanske inte beter sig naturligt. Min studie genomfördes med 

kvalitativa observationer, videoobservationer, samt anteckningar. Det går att 

använda sig av strukturerade observationer eller ostrukturerade observationer, 

min observation är ostrukturerad. Jag hade inget observationsschema att gå 

utefter, utan istället hade jag vissa frågor som jag skrev upp innan jag gjorde 

mina observationer, för att sedan kunna ta hjälp av i min analysdel. 
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4.2 Urval 
 

Jag gjorde min undersökning i en stad i södra Sverige. Undersökningen gjordes 

i en förskoleverksamhet där jag arbetat tidigare vilket gjorde att jag kände till 

barnen och personalen mycket väl och det underlättade för min undersökning 

för att de kände sig trygga med mig. Jag gjorde två observationer. I varje 

observation hade jag med samma pedagog och två barn. Val av pedagog 

gjordes av personalen på förskolan, utifrån den person de ansåg var lämpligast 

för min studie och vem som var mycket duktig på att utmana barnen i deras 

lärande samt fånga barnens uppmärksamhet väldigt bra. Barnen var fem år och 

det var två flickor och en pojke. Jag hade två olika flickor som var med i en 

observation var. Pojken behöll jag i både observationerna, dels för att han ville 

och dels för att jag märke att han tillförde mycket bra till min studie, så som 

reflektioner och tips. Valet av barn gjordes av pedagogerna på förskolan. De 

utgick ifrån vilka barn som var där när jag skulle starta min aktivitet, som hade 

ett utvecklat språk, de som hade ett intresse för bygg och konstruktion och 

vilka barn som var mest företagsamma i aktiviteter.  

 

 

4.3 Genomförandet 

  
Det första jag gjorde i min undersökning var att ta kontakt med en förskolechef 

som gav mig ett godkännande att kontakta en förskola inom hennes område 

och pedagogerna som arbetade där. Personalen som kontaktades på förskolan 

visade ett stort intresse och var positivt inställda till min undersökning. Jag 

skickade ut mina samtyckesblanketter till pedagogerna för deras godkännande 

och sen delade pedagogerna ut samtyckesblanketten till vårdnadshavarna i 

tamburen. Pedagogerna förklarade syftet med min undersökning för 

vårdnadshavarna och de var mycket positiva till min undersökning och gav 

gladligen samtycke. Videoobservationerna utfördes bara på den avdelningen 
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där jag fått ett godkännande från vårdnadshavare och pedagoger. Blanketter 

till vårdnadshavare och pedagoger kan ses under bilaga 1 och 2.  

Före min observation skrev jag ner några frågor som jag utgick efter under min 

undersökning. Jag delade sedan upp observationen i olika episoder där jag fick 

ut mest material till min studie och för att på ett mer konkret sätt arbeta med 

undersökningen. Frågorna kan ses under bilaga 3.  

 

Innan det första observationstillfälle samtalade jag med pedagogen om 

aktiviteten och mer konkret förklarade för henne hur den var utformad. Jag 

poängterade även för henne att jag inte kommer bedöma hennes handlingar. 

Jag presenterade mig själv när barnen som skulle vara med i observationen var 

på plats och förklarade även mer konkret för dem hur observationen skulle gå 

till. Observationen gjordes bakom stängda dörrar i ett allrum där materialet 

fanns som barnen skulle använda sig av. Aktiviteten skedde på en mindre yta 

på golvet där en kamera ställdes upp som fångade den specifika plats där 

barnen och pedagogen närvarande. Rummet bestämdes utifrån en plats på ett 

tomt golv för att undvika att bli distraherad av andra moment som skedde på 

förskolan. Observationerna gjordes samma dag och filmades under två 

tillfällen. Materialet jag samlade in är på cirka 60 minuter. Jag hade velat filma 

mer men tiden för att analysera mer material fanns inte. 

Observationen började med en introduktion om vem jag var och varför jag 

var där. Barnen fick instruktioner om att de skulle bygga så högt de kunde. 

Jag hade valt materialet barnen skulle arbeta med och även de bilderna de 

hade som stöd. Pedagogen fick instruktioner om att prata fritt runt bilderna 

och utmana barnen i deras lärande. Jag valde materialet plusplus och 

kaplastavar till aktiviteten därför att det är två olika material, barnen hade två 

stora lådor med vardera av materialet. Plusplus är ett strukturerat material där 

barnen inte kan bygga hur som helst medan kaplastavar är ett ostrukturerat 

material och kan konstrueras med på många olika sätt.  
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        Bild 1: Plusplus Bild 2: Kaplastavar 

 

Precis när det andra observationstillfälle hade börjat slutade surfplattan att 

filma på grund av att lagringsutrymmet tog slut. Jag fick då stoppa aktiviteten 

och radera appar för att sedan fortsätta filma aktiviteten. Varje 

observationstillfälle varade cirka 20 till 30 minuter.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet  
 

Validitet och reliabilitet beskrivs av Bryman (2011) om hur pålitlig             

undersökningen är och om hur dimensionen av kvaliteten på undersökningen 

är. Validitet innebär trovärdighet och giltighet i arbetet, det är arbetets              

tillämplighet det handlar om. När jag gjorde min undersökning använde jag 

mig utav videoobservationer som metod för att kunna svara på mitt syfte och 

mina frågeställningar. Jag kunde då titta på materialet flera gånger om, vilket 

gjorde att validiteten blev hög i studien då jag undersökte det jag hade avsikt 

att undersöka utifrån mitt syfte. Reliabilitet är det begrepp som syftar på 

studiens resultat och om det stämmer överens med den kunskapen som samlats 

in i arbetet eller om den kunskapen bedöms som tillfälliga förutsättningar 

(Bryman 2011). Utifrån att jag filmade min undersökning så kan jag titta på 

materialet fler gånger om, men jag är också medveten om att hade en annan 

pedagog närvarat och två andra barn i undersökningen hade jag förmodligen 

inte fått samma resultat eftersom allt beror på sociala betingelser och sociala 

miljöer (Bryman, 2011).  

 



 

13 

 

4.5 Etiska överväganden 
 

När jag skulle göra min observation så var det viktigt för mig att barnen skulle 

känna sig trygga. Jag diskuterade med pedagogen om vilket rum som kunde 

vara bäst att vistas i under observationen. Vi kom fram till att ett rum med så 

lite material som möjligt skulle vara bäst, då barnen skulle ha mer fokus på 

materialet jag valt till aktiviteten. Om ett barn hade valt att avbryta aktiviteten 

hade jag låtit det barnet gå ut och sedan fortsatt aktiviteten med pojken och 

pedagogen för att inte störa deras fokus.  

 

Som forskande student var det viktigt för mig att se till att alla uppgifter i       

studien hanteras på ett konfidentiellt sätt. Det var viktigt för mig att informera 

den deltagande pedagogen om studien så snabbt som möjligt för att pedagogen 

skulle känna ett lugn och en trygghet under videoobservationen. För att detta 

skulle bli klart och tydligt skickade jag ut informationsbrev och en 

godkännande samtyckesblankett till pedagogen. Vetenskapsrådet (2002) 

skriver att den informationen som forskaren ska informera om till den 

deltagande ska vara mer eller mindre detaljerad. Forskaren ska informera om 

den deltagandes rättigheter och att den deltagandes deltagande är frivilligt samt 

vilken uppgift i projektet den deltagande har och studiens syfte. Detta var något 

jag lade stor vikt vid för att inget personligt värderande skulle ske.  

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I   

vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de 

undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär) 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9).  

En central och mycket viktig del i arbetet var också vårdnadshavarnas           

godkännande. Det var av största vikt att vårdnadshavarna skulle känna ett      

förtroende för mig som observatör och därför skickade jag ut en                       

samtyckesblankett till vårdnadshavarna innan observationen skulle äga rum. 

Jag förklarade tydligt vad mitt syfte var och att mitt material som jag samlade 

in skulle hanteras konfidentiellt samt att det var endast var jag som hade 

tillgång till filmerna. Jag informerade även enligt nyttjandekravet att all data 

som samlades in skulle användas i mitt examensarbete på lärarutbildningen. 



 

14 

 

Mitt telefonnummer och mail fanns även med på blanketten om de hade några 

frågor eller funderingar.  

 

4.6 Bearbetning av materialet 
 

Efter en förmiddag på förskolan fanns cirka 60 minuters material.                

Videofilmerna spelades upp via en surfplatta upprepande tillfällen innan       

transkriberingen gjordes. Materialet studerades och sedan delades det in i 

mindre episoder utifrån att jag ansåg att det började ett nytt ”stycke” i filmen.  

Jag döpte observationstillfällena utifrån hur de var formade. I första 

observationen skulle barnen bygga så högt de kunde och då döpte jag den 

observationen till ”Bygga så högt som möjligt” och i den andra observationen 

skulle barnen försöka bygga så högt och stadigt som möjligt med hjälp av 

bilder. Då döptes den observationen till ”Bygg högt och stadigt med hänvisning 

till bilder”. Med hjälp av mina frågor som jag skrev innan observationen 

transkriberades och analyserades materialet mer ingående med avseende på hur 

barnen pratade med varandra och vad de pratade om. Transkriberingen gjordes 

i ett Word-dokument och all data som verkade intressant sparades ner. Alla 

personers namn som deltog i studien fingerades i transkriberingen.  

Bryman (2011) menar att observationer är en kvalitativ data. Denna form av 

data brukar ofta resultera i mycket information i ett ostrukturerat och 

omfattande textmaterial. Transkriberingen som blir av videoinspelningarna 

bygger på materialet som sägs i videoobservationerna. Fejes och Thornberg 

(2015) skriver att det kan vara utmanande att skapa en mening från omfattande 

data och det kan handla om att identifiera betydelsefulla mönster men även 

skilja på det triviala och det betydelsefulla. Enligt Fejs & Thornberg så är varje 

kvalitativ studie unik och även det analytiska arbetssättet.  
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5 ANALYS OCH RESULTAT 

 

I det här avsnittet presenteras utvalda delar av analysarbetet som visar hur      

datamaterialet har bearbetats för att kunna bevara studiens forskningsfrågor. 

Transkripten redovisas i kronologisk ordning, där det innan varje transskript 

först ges en förklaring av vad som skett fram till konversationen, och som 

sedan efter transkriptet följs av en mer ingående analys. I den här studien följer 

vi Eva som är pedagog, Hugo som är en pojke och Moa och Saga som är två 

flickor på fem år.  

 

5.1 Bygga så högt som möjligt 
 

Saga och Hugo börjar i den här episoden med att bygga tillsammans med 

materialet kaplastavar.  
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Eva: Nu ska vi bygga ett torn tillsammans, ni får bygga ihop här, sen har vi dem här plusplusen 

med som vi kan använda på något vis? 

Saga: Ska vi bygga då? 

Eva: Ja, det kan ni göra om ni vill 

Hugo: Ska vi ställa stavarna upp eller lägga dem ner? 

Saga: Lägga dem ner 

Eva: Ah, du menar att det ska bli stadigt? 

Hugo: ja 

Eva: Hur kan vi få in plusplusen nu då? 

Hugo: vet inte 

Saga: Ska vi ställa den här? 

Hugo: ja, och så kan vi fortsätta att ställa stavarna upp och sen lägger vi dem ner 

 

Barnen för här en konversation genom materialet men samtalet pendlar även 

mellan pedagogen och barnen. Barnen håller en ögonkontakt nästan hela tiden 

som får dem att lägga varannan kaplastav på tornet. Hugo petar på Sagas ben 

när det är hennes tur att lägga en kaplastav, då hon distanserade sig bort från 

aktiviteten och fick fokus på något annat. Eva frågar hur barnen kan ta med 

plusplusen i bygget, Hugo har en frågande blick mot Eva och rycker på axlarna 

för att förstärka att han inte vet hur de ska göra genom ett kroppsspråk. Under 

sekvensen diskuteras det om hur barnen ska lägga kaplastavarna för att tornet 

ska bli stadigt. Hugo kommer på att de kan lägga en kaplastav ner och sedan 

ställa en kaplastav på (se bild 3). De fortsätter bygga på det sättet och inser 

själva att det blir ett väldigt stadigt torn. Dock om det blir för högt och basytan 

är för smal kommer inte tornet vara stabilt nog för att stå kvar. Plusplus är inte 

intressant så de fortsätter bygga med bara kaplastavar.  

  

Bild 3: Grundkonstruktion med hänvisning av kaplastavar 
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Eva: Tror ni att ni kan få med plusplusen på något vis? 

Hugo: Vi kanske kan sätta dem såhär? (se bild 4) 

Hugo: Nej funkar inte 

Eva: Gjorde det inte det?  

Hugo: Jo 

 

   

Bild 4: Konstruktion med en kaplastav och plusplus Bild 5: Plusplus ihop med en kaplastav 

 

Eva och Hugo hjälps åt att bygga medan Saga sitter och bevakar                        

konstruktionen. Saga ger sig sen in i aktiviteten och hjälper till att bygga, hon 

söker ögonkontakt med Hugo och får bekräftat genom en nick att hon kan lägga 

på en kaplastav på tornet. Hugo väntar in Sagas bygge och när hon lägger en 

kaplastav för mycket tar Hugo bort den för att istället sätta dit plusplus. (se bild 

4 och 5)  

 

Eva: Nu blir det lite färg i tornet med (se bild 4) 

Hugo: Ja, nu måste vi sätta plusplus igen, (Eva och Hugo hjälps åt men plusplusen faller av 

och kaplastavarna välter) 

Eva: Det blev inte bra med plusplusen, dem var lite för tunga. 

 

Eva pratar om att det blir färg i tornet vilket barnen verkar gilla. Hugo och Eva 

har ögonkontakt när de ska bygga ihop plusplusen med kaplastavarna men 

inser att plusplusen är för tunga. Kaplastavarna orkar inte hålla kvar plusplusen 

så kaplastavarna välter. De fortsätter då bygga, men bara med kaplastavar.  

 

5.2 Bygga högt och stadigt med hänvisning till bilder. 
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I det här avsnittet får vi följa barnen Hugo och Moa samt pedagog Eva i 

observation två, då de först tittar på två bilder och sedan börjar de konstruera 

tillsammans. 

   

Bild 6: Höghus  Bild 7: Eiffeltornet 

 

Eva: Har ni sett den här byggnaden förut? 

Hugo: Ja 

Eva: Är det någon som vet vad den heter? 

Hugo: Eiffeltornet (se bild 7) 

Eva: Ja precis, vet ni vart det ligger då? I vilket land? 

Hugo: Paris 

Eva: Ja, precis, (Eva tar upp bilden på höghuset och visar för barnen) vad kallas ett sånt här 

hus då? (se bild 6) 

Moa: Det var nog lite svårt 

Hugo: För svårt 

Eva: Men vad kallas ett sådant här slags hus? 

Hugo: Hotell? 

Eva: Ja, det hade det kunnat vara, hotell är byggda såhär, men är huset lågt eller högt? 

Hugo & Moa: Högt! 

Eva: Då kallas det för hööööög 

Hugo och Moa: Höghus! 

 

Pedagogen är följsam med barnen och hjälper dem sätta ord på vad som visas 

på bilderna. Samtalet växlar i huvudsak fram och tillbaka mellan Eva och 

barnen. Genom interaktion som här förekommer mellan pedagogen och barnen 

blir det tydligt att barnen kontinuerligt relaterar till sina egna erfarenheter, som 

när Hugo tycker att byggnaden på bilden liknar ett hotell.  

 

Efter dialogen mellan Eva och Hugo börjar barnen diskutera samt titta på 

bilderna och funderar på vilket hus som bli lättast att bygga. Eva diskuterar 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tornet
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

19 

 

med barnen om hur husen ser ut, och de kommer fram till att höghuset är 

bredare än Eiffeltornet. Barnen förstärker sina förklarningar genom att peka på 

bilderna och kommer fram till att höghuset blir lättast att bygga. Materialet 

som barnen använder sig utav är kaplastavar och plusplus.  

 

Eva: Hur kan vi använda oss av plusplusen i tornet då? 

Hugo: Kanske såhär? (Hugo lägger tre lösa plusplus på tornets övre del) 

Moa: Nej, det blev inte alls stadigt 

Hugo: Nej, det blev det inte, hur gör vi då? 

Eva: Ni kanske kan bygga en platta av plusplusen? 

Moa: Jag kan ingenting om hus 

Eva: Men det behöver man inte kunna för att bygga ett torn.  

Moa: Nu ser det litet ut i alla fall (barnen har lagt en platta gjort av plusplus på tornet) 

Hugo: Det här ser inte ut som ett torn när det är såhär litet.  

Hugo: Så, nu börjar vi bygga 

Moa: okej, men då kan vi lägga de här pinnarna över plusplusen. 

Hugo: Ifall det skulle bli stadigare så kunde vi lägga fler pinnar här under. 

 (Hugo skjuter under några extra pinnar under bygget för att det ska stadigare) 

Eva: Du är inne på att det måste vara lite mer stadigare där under. 

Hugo: Ja 

Moa: Onej, nu rasa det nästan 

 

I den här konversationen är det i huvudsak barnen som för samtalet. Hugo 

kommer med förslag på hur man kan tänkas gå tillväga för att bygga tornet. 

Moa påpekar direkt att Hugos förslag inte är användbart, då hon uttrycker att 

tornet blir ostadigt. Hugo lyssnar och reflekterar över vad Moa sagt och ber om 

förslag på hur de kan göra istället. Pedagogen kommer då med nya förslag som 

bidrar till att interaktionen och konstruktionsarbetet fortlöper.  

Vid ett tillfälle distanserar sig Moa indirekt från aktiviteten och betonar för de 

andra att hon inte kan något om hus, vilket får pedagogen att direkt          

respondera med att det inte alls är nödvändigt för att bygga ett torn. Moa    

verkar acceptera Evas förklaring och fortsätter då samtalet kring hur          

konstruktionen bör utformas. Karaktären av den praktiska uppgiften startar en 

dialog mellan barnen som kännetecknas av ett givande och tagande. I den här 
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sekvensen framkommer det hur interaktionen mellan barnen bidrar till att 

skapa mening och ökad förståelse. 

Barnen testade att sätta ihop plusplus och kaplastavar men insåg väldigt snabbt 

att det blev ostadigt. Barnen visar här sin kunskap kring                 

konstruktionsbyggen, att det ska vara stadigt i botten. Hugo började bygga ihop 

en platta av plusplusen och lade sedan den över kaplastavarna. Hugo    visade 

sin kunskap om olika begrepp genom att använda sig av orden, ovanpå, under, 

över, när han sköt under fler kaplastavar under bygget så det blev det stadigare. 

Barnen interagerar här med varandra genom ögonkontakt och att peta på 

varandra, samt att de för en dialog. 

 

Eva: Nu är frågan, ska vi lägga kaplastavarna ner eller ska vi ställa dem upp? 

Hugo: Lägga dem ner 

 

Hugo och Moa hjälps åt att lägga kaplastavarna som en våning i tornet.  

 

Hugo: så, nu måste vi göra en platta till, för nu är det stadigt här under 

Moa: Mm 

Eva: Här har du några plusplus med Moa. Nu kan ni bygga ihop några var och sen sätta ihop 

dem till en platta tillsammans.  

Moa: Ska det bli så här då? (Moa pekar med handen på tornet för att förstärka det hon menar, 

se bild 8). 

 

 

Bild 8: Våningsskapande med kaplastavar och plusplus 

 

Eva: räcker det tror ni?  

Hugo: Jag tror att det räcker. 

 

Barnen för under den här sekvensen en konversation om hur bygget ska    

fortlöpa. Moa bygger en våning med kaplastavarna och frågar sen Hugo om 
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hon har gjort rätt för att få bekräftelse. Hugo nickar. Pedagogen fångar här även 

upp Moas intresse för plusplus genom att skjuta materialet till henne.  

Barnen lägger ner kaplastavarna över plusplusen på tornet för att bygga så 

stadigt som möjligt. De gör ytterligare en platta med plusplusen och lägger på 

kaplastavarna men inser att den de byggt är för liten. Barnen tar ögonkontakt 

och börjar bygga på med plusplus på plattan. Utifrån denna del ser jag ett 

samspel mellan barnen genom deras ögonkontakt. Pedagogen börjar nu ställa 

mer utmanande frågor till barnen.  

 

Eva: Tror ni inte att man kan börja ställa kaplastavarna upp nu?  

Moa: Då kan vi lägga platta delen på de andra stavarna.  

Hugo: Eller så ställer vi såhär, tre stycken på varje våning nu 

Eva: Vilket torn var det som blev stadigast förut när vi byggde? 

Hugo: det tornet som vi hade flest pinnar i 

Eva: var de det? 

Hugo: Ja när vi hade tre längst ner 

Eva: Var det, de högsta innan det rasade? 

Hugo: Det första 

Eva: Det var ju den gången du byggde såhär, kommer du ihåg hur du gjorde då? (se bild 3) 

Hugo: Jag ställde den ena över den andra 

Eva: Ja, så gjorde du då. 

 

Hugo för den här konversationen om hur många kaplastavar de behöver för att 

tornet ska bli ännu stadigare. Eva fångar upp Hugos tankar genom att ställa 

Hugo en fråga ”vilket torn var det som blev stadigast förut när vi byggde?” 

Hugo inser då att de hade tre kaplastavar längst ner när tornet blev som högst 

och stadigast i förra observationen.  

Hugo börjar nu fundera på hur de gjorde förra gången då tornet blev högt     

innan det rasade. Hugo kommer på att han lade en kaplastav ner och ställde en 

kaplastav på för att det skulle bli stadigare. Eva förstärker Hugos          

konstruktion med kaplastavarna genom att visa Hugo hur han gjorde med    

materialet. Barnen integrerar med pedagogen genom ögonkontakt medan Eva 

bygger samtidigt som barnen är ivriga och hjälper till. Eva tar upp bilden på 

höghuset 

 



 

22 

 

Eva: För om man tänker på det här huset, det ju väldigt stadigt. Är det hål här i huset? 

Hugo & Moa: nej 

Eva: Det är våningar va?  

Hugo & Moa: Ja 

Hugo: Det här ser ut som en våning 

Eva: Ja, och så blir det en tjock platta mellan varje våning va?  

Hugo: Ja, och då kan vi lägga såhär (lägger ytterligare en platta gjort av plusplus på tornet) 

 

Eva tar nu upp bilden på höghuset och fångar barnens uppmärksamhet genom 

att ställa frågor om bilden. Barnen är överens om sina svar och funderar       

vidare på vad huset är byggt av och kommer fram till att det är våningar. Hugo 

plockar upp en platta med plusplus för att förstärka att det är en våning i deras 

bygge. Barnen börjar bygga olika våningar med kaplastavarna genom att lägga 

fem stycken kaplastavar med platta sidan neråt på två kaplastavar som står på 

sidan och sen en platta med plusplus över. Barnes samspel visas tydligt genom 

att de skrattar för att de lyckades lägga alla fem kaplastavar utan att tornet 

rasade. Lyckan och glädjen utstrålades både från barnens kroppsspråk och 

glittrande ögon.  

 

Hugo: Detta ser ut som ett myrhus 

Moa. Ja 

Eva: Ja myrorna är duktiga på att bygga, myrstackar 

Hugo: En stubbe 

Eva: Är myrstacken en stubbe? Det kan vara det 

Hugo: De bygger den av barr 

Eva: ja, nu får du hjälpa till Moa 

Hugo: en våning till 

Moa: kolla där under  

Hugo: Hur många våningar har höghuset då? 1, 2, 3, 4 

Eva: Om man räknar fönsterna så kan man se hur många våningar det är. 

Hugo: Om vi gör en våning till, även fast tornet är litet, så är vi här på bilden. 

Eva: Du menar att så högt är vi nu, och så ska vi bygga resten? Du jämför med bilden där Hugo 

Hugo: Ja  

Eva: Då har vi en bit kvar, då får vi jobba på lite.  

 

Barnen börjar här se en annan verklighet i deras bygge, och börjar diskutera 

ämnet myror och myrstackar men samtalet växlar över till husets våningar då 
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Hugo byggt klart en våning till. Barnens intresse går över till att börja        

diskutera om de kan räkna husets våningar och Hugo börjar att diskutera med 

Eva om att jämföra bilden på höghuset och det verkliga tornet barnen bygger. 

Hugo räknar våningarna i det verkliga tornet samt husets våningar på bilden 

och jämför vilken våning de ska bygga i det verkliga tornet.  

 

Moa och Hugo rättar till tornet genom att på varsin sida av tornet stå och  

skjuta tillrätta några kaplastavar så inte tornet står snett. Barnen samarbetar 

genom att tillsammans med sina fyra händer hjälpas åt att rätta till tornet 

samtidigt som de har ögonkontakt. Eva börjar nu hjälpa barnen att bygga på 

tornet så det blir ännu högre genom att bara använda sig av två kaplastavar på 

varje våning. Eva interagerar med barnen genom att ta ögonkontakt med dem 

så de turas om att lägga varannan kaplastav så alla tre inkluderas.  

 

Hugo: En stor våning och två små 

Eva: Ska vi ha i några plusplus nu? 

Hugo: Ja en platta som vi gjorde förut. 

Moa: Nu har vi en våning till. 

Hugo: Tänk om man skulle lägga plusplusen utan att sätta ihop dem? 

Eva: Blir det stadigt då? 

Hugo: Nej, vi måste sätta ihop dem till en platta för att våningen ska hålla, men ta den andra 

bilden (se bild 7) så kanske man kan ställa den här (kaplastaven) så? (ställer en kaplastav 

lodrätt. 

Eva: man kan göra en blandning, man kan bygga båda husen ihop, med något fint på toppen. 

Hugo: Eller jag vet, man kanske kan bygga neråt istället (Hugo visar att han funderar på om 

han kan börja i luften och bygga neråt) 

Eva: hur tänker du då? 

Moa: Men då kommer det rasa 

Eva: kan man börja upp i luften och bygga?  

Barnen hjälps åt att bygga en till platta som de lägger högst upp på tornet 

 

Eva påminner barnen om att de behöver bygga en våning nu genom att fråga 

om de ska bygga med några plusplus. Hugo och Moa tittar på varandra och 

nickar. Moa och Eva söker ögonkontakt och bygger på våningarna              

tillsammans medan Hugo bygger en platta av plusplusen. Hugo får även Moa 
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och Eva att bli fundersamma över när han börjar prata om att han vill börja 

bygga neråt. Moa kontrar direkt med att bygget kommer rasa om man börjar 

uppe i luften.  

Samtalet som förs mellan pedagogen och barnen handlar om att de nu ska 

bygga en våning till. De kommer överens om att Hugo ska bygga plattan och 

att Eva och Moa fortsätter bygga. Hugo börjar föra ett samtal om att inte 

plusplusen sitter ihop som en platta utan bara ligger löst på tornet blir det inte 

stadigt. Han börjar även fundera på om man kan bygga neråt istället vilket 

barnen kommer överens om ganska fort att det inte går. Istället hjälps de åt att 

bygga ytterligare en plusplusplatta till tornet.  

 

Moa: Titta här, (håller upp en kaplastav i luften och släpper) om jag bygger här så ramlar det 

ju ner bara? 

Eva: så du menar att vi ska bygga det smala nertill? 

Hugo: ja det smala ska vara i mitten 

Eva: Nu förstår inte jag riktigt vad du menar Hugo 

Hugo: Men jag menar att vi tar den delen (toppen på Eiffeltornet och sätter här längst ner på 

tornet) och börjar bygga där.  

Eva: Aha, du tror inte Eiffeltornet är stadigt nog,  

Hugo:  nej 

Eva: Du får åka till Paris och undersöka om det är stadigt 

Hugo: ja 

 

Moa demonstrerar för Hugo att det inte går att börja bygga i luften för då    rasar 

det genom att hon håller upp en kaplastav i luften och släpper. Samtalet om 

Eiffeltornet förs mellan barnen och pedagogerna och Eva förstår inte    riktigt 

vad Hugo menar. Hugo förstärker då sina ord genom att peka och titta på bilden 

av Eiffeltornet så Eva ska förstå vad han menar. Eva förstår och tar 

ögonkontakt med Hugo och tycker han ska åka till Paris och undersöka        

saken.  

Konversationen handlar om att Hugo tycker Eiffeltornet är för smalt ner till 

och han tycker att den smala biten på tornet ska vara i mitten på tornet så det 

blir stadigare.  
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5.3 Sammanfattning av resultat 
 

Syftet med studien är att undersöka hur barn i fem års ålder interagerar med 

varandra, pedagog och material under en konstruktionsövning. I övningen får 

barnen ta de av färdigt material som finns i förskolans miljö, detta för att hjälpa 

pedagogerna få en bättre förståelse för hur de kan tillvarata barnens interaktion. 

 

Mina frågeställningar till studien är: 

 

1. Vilka olika kommunikationssätt interagerar barnen med under        

övningen? 

 

I det första observationstillfället interagerade barnen med varandra genom 

ögonkontakt, upprepande ord och att de petade på varandra. Barnen tog     

kontakt med pedagogen en och en vilket var oftast genom ögonkontakt eller 

att barnen petade på pedagogen. Materialet hanteras ganska försiktigt men det 

hände att noggrannheten försvann och tornet började svaja.  

 

I det andra observationstillfället interagerade barnen med varandra genom    sitt 

kroppsspråk, ögonkontakt, skratt, att de gjorde gester, pekade på sig själva eller 

kompisen men också genom ord och läten som barnen upprepade för att de 

skulle få uppmärksamheten hos varandra. De tog även uppmaningar av 

varandra och gav varandra tips och råd samt ställde frågor till varandra. Med 

pedagogen interagerade barnen oftast en och en och inte tillsammans. Här var 

det också mycket ögonkontakt eller att de samarbetade med pedagogen i 

konstruktionen. Med materialet interagerar barnen försiktigt och väldigt noga 

för att bevara stabiliteten i tornet.  

 

Under de här två observationerna uppfattade jag det som att pedagogen var 

väldigt positiv inställd till ämnet teknik. Genom sitt sätt att interagera med 

barnen och ställa utmanande frågor bidrog hon till att barnen reflekterade   

under konstruktionstillfället och kom vidare i sin lärande process.  
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2. Vilket material använder sig barnen mest utav i en                          

konstruktionsövning? 

 

I den första observationen var plusplusen inget barnen fastande för att bygga 

med i tornet för det blev ostadigt så i resten av bygget ingick bara          

kaplastavar. I den andra observationen använde sig barnen mest av materialet 

kaplastavar. Plusplus användes som en platta/våning någon gång ibland men 

det var kaplastavarna som gjorde att bygget blev högre och högre vilket 

lockade barnen mer.  
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6 DISKUSSION 

 

6.1 Resultatdiskussion  
 

Syftet med studien är att undersöka hur barn i fem års ålder interagerar med 

varandra, pedagog och material under en konstruktionsövning. I övningen får 

barnen ta de av färdigt material som finns i förskolans miljö, detta för att hjälpa 

pedagogerna få en bättre förståelse för hur de kan tillvarata barnens interaktion. 

 

Elvstrand m.fl., (2018) kom fram till i sin studie att pedagogerna tyckte att 

ämnet teknik var skrämmande och svårt eftersom de inte hade kunskapen om 

ämnet. I min studie uppfattade jag dock inte pedagogens erfarenheter om 

teknik som negativt utan utifrån min egen tolkning mer att hon tyckte att det 

var spännande och intressant med ämnet och att få utmana barnen i deras 

konstruktion och lärande. Elvstrand m.fl., (2018) skriver även om att mötet 

mellan barn och pedagoger är en viktig utgångpunkt för barnens lärande och 

lek, men också mellan barn och barn eftersom leken är barnens plattform för 

lärande. Utifrån min studie ser jag ett samband med pedagogens roll kopplat 

till barnens lärande. Utan pedagogens närvaro i min studie hade barnen inte 

mött samma utmaningar och förmodligen inte heller haft samma reflektioner 

och lärande som det blev utifrån pedagogens utmanande frågor. Det blir också 

viktigt att pedagoger har ett syfte med vad de vill att barnen ska göra under 

aktiviteten och vad de ska lära sig av att genomföra den.  

 

Ahlskog-Björkman (2014) skriver i sin avhandling att en närvarande     

pedagog under barnens aktivitet möjliggör barnens lärande på grund av       

interaktionen mellan pedagogen och barnen. Detta ser jag en tydlig bild av i 

min studie då barnen både interagerar med varandra, pedagogen och     

materialet. Barnen har ett gott samlärande vilket betyder att det är det          

lärandet som skapas mellan människor. Lärandet för barnen sker genom att 

barnen interagerar med pedagogen genom att de söker ögonkontakt eller     
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petar på pedagogen vilket gör att pedagogen ställer utmanande frågor till 

barnen. Barnen lär sig också genom materialet, att testa sig fram på olika sätt 

och se hur högt och stadigt de kan bygga. Det märktes tydligt på barnen när de 

lyckades för då utstrålade kroppsspråket glädje och lycka. Barnen           

interagerade även med varandra genom olika läten för att ta kontakt och på den 

vägen gav de sen varandra tips och råd om hur de till exempel skulle gå    vidare 

med bygget. Utan interaktion blir det inget samlärande för barnen och utan 

samlärande hade det inte blivit en konstruktion de byggt tillsammans.  

 

Siraj-Blatchford & Siraj-Blatchford (1998) menar att när pedagoger är 

engagerade och närvarande i barnens byggaktiviteter får barnen en djupare 

förståelse för ämnet teknik. Detsamma ser jag i min studie då barnen fick en 

djupare förståelse genom att pedagogen var närvarande hela tiden och kunde 

utmana barnen genom frågor och uppmaningar, men också genom att barnen 

började reflektera och analysera tillsammans och ge varandra tips och råd. Det 

här visar också hur viktigt det är att barnen får vistas i en stimulerande miljö, 

där de erbjuds möjligheter att lära av varandra. Däremot blir det en brist på 

förskolan när barnen lämnas ensamma med bygg och konstruktion eftersom då 

missas ett lärtillfälle.  

 

Barnen i min studie lärde sig hela tiden av varandra, genom blickar, 

kroppsspråk, det verbala språket men även av olika läten. Barnen visar också 

genom den proximala utvecklingszonen att de vill lära sig genom att de 

fortsätter att bygga. Detta utnyttjade pedagogen genom att ställa utmanade 

frågor för att sedan backa tillbaka och se vad barnen kan men även fortsätta 

utmana barnen i deras lärande. Det som skiljer sig från min och Siraj-

Blatchford & Siraj-Blatchford (1998) studie är materialet och 

undersökningstiden. I min studie användes kaplastavar och plusplus och i 

Siraj-Blatchford & Siraj-Blatchford (1998) studie användes legoklossor. 

Eftersom jag observerade min studie i cirka en timme och Siraj-Blatchford & 

Siraj-Blatchfords (1998) observerade sin studie i sju veckor har deras studie 

mycket högre reliabilitet än vad min har eftersom de förmodligen har ett 

säkrare bevis för sina slutsatser än vad jag har. Det behöver inte betyda att min 
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studie är sämre på något sätt men reliabiliteten för min studie är inte lika hög 

som Siraj-Blatchfords & Siraj-Blatchford (1998) undersökning. 

 

Hadzigeorgiou (2002) kom fram till i sin studie att om deltagarna i en    

undersökning får en lärares vägledning kompletterat med en strukturerad      

aktivitet blir deltagarna mer produktiva. Detta kan jag relatera till i min egen 

studie då barnen i andra observationen fick bilder att bygga efter och då blev 

barnen mer produktivare än de barnen som bara fick instruktioner om att bygga 

högt. Jag tror att Hugo fann ett intresse i aktiviteten och ville utveckla hans 

erfarenheter utifrån den första observationen han var med i. Upptäcka vad för 

skillnader han kunde se från förra observationen och även skapa nya 

reflektioner om konstruktionen med Moa. Det kan även kopplas tillbaka till 

Siraj-Blatchford & Siraj-Blatchford (1998) då deras studie också visade att 

barnen lärde sig mer när de var mer produktiva genom att barnen konstruerade 

olika material och för att en pedagog var närvarande i barnens aktivitet.  

 

Genom att barnen i min studie konstruerade mer med materialet framkom det 

fler reflektioner och analyser hos barnen i andra observationen gent emot var 

det gjorde i den första observationen då ena barnet emellanåt distanserade sig. 

Att sätta namn på rum så som bygghörna eller dockvrå är egentligen 

oväsentligt för mig. Sätts det en etikett på ett rum blir det som ett måste att till 

exempel leka med klossar i rummet som heter bygghörna eller leka med dockor 

i dockvrån. Har vi istället olika färger som namn på rummen blir miljön mer 

föränderlig och det tillåts att leka vad som helst i rummet. Trageton (2009) 

skriver om en konstruktiv media och att ett sådant material är byggklossar och 

han nämner även att materialets storlek och form är det avgörande för 

formationen i en konstruktion. Plusplus som barnen fick använda sig av är ett 

strukturerat material, de kunde bara bygga med det på ett visst sätt för att få 

ihop en konstruktion medan kaplastavar är ostrukturerat material och går att 

bygga med hur som helst. Jag tror barnen använde sig mest av kaplastavar för 

att då såg de en vision av hur bygget skulle bli eftersom det är ett material de 

är vana vid, medan plusplus ihop med kaplastavar blev en utmaning och de 

visste inte riktigt hur de skulle få ihop det. De kom tillslut fram till att de skulle 
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göra plattor av plusplusen. När de hade diskuterat hur de skulle göra med 

pedagogen blev barnen mer försiktiga och mer stadiga på handen vilket gjorde 

att bygget blev mycket stabilare.  

 

Det är viktigt att inte glömma bort barnens kreativitet och ta vara på den. 

Slutsatsen jag kom fram till utifrån min studie är att barnen interagerar genom 

ögonkontakt, olika läten, kroppsspråk, skratt, verbalt språk och gester. De 

kunde även peta på pedagogen om de vill ha hennes uppmärksamhet. 

Materialet barnen interagerade bäst med var kaplastavarna, och det tror jag för 

att det materialet är mer känt, materialet finns ofta tillgängligt för barnen att 

leka med på förskolan. Skolverket (2016) skriver ”att förskolan ska sträva efter 

att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp 

av olika tekniker, material och redskap (s.10). Mylesand (2007) menar att bygg 

och konstruktion är ett språk för barnen vilket också framkom tydligt i min 

studie, då barnen ibland kommunicerade via materialet genom att vänta på 

deras tur eller när de hjälptes åt att bygga plattor med plusplusen. Hon skriver 

även om det matematiska lärandet som jag såg tydligt av i min studie, då 

barnen både räknade våningar och jämförde bredd, stabilitet och höjd av tornet. 

 

6.2 Metoddiskussion 
 

Studiens forskningsfrågor besvarades med hjälp av videoobservationer som är 

en kvalitativ metod. Transkriberingen kunde utföras på ett smidigt sätt tack 

vare att materialet spelades in på video. Materialet spelades upp upprepande 

gånger för att analysen skulle bli så rättvis som möjligt och för att jag själv 

skulle känna att jag fick tillräckligt med material att analysera. Jag hade ett 

material på 60 minuter och det var första gången som jag transkriberade en 

sådan stor datamängd. Metoden videoobservation passade bra för denna      

studie, dels för att få med barnens interaktion mellan varandra i en mer    

strukturerad aktivitet men också för att få med barnens interaktion med 

materialet. Materialet som barnen använde sig utav gjorde att jag lättare fick 

fram fenomenet som skulle undersökas. Syftet ansåg jag kunde besvaras med 

hjälp av materialet jag samlade in. Under datainsamlingen använde jag mig 
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utav ett stativ att sätta fast surfplattan på. I vissa situationer ville jag flytta 

kamerans position för att få med ett speciellt tillfälle, dock märkte jag då att 

det var svårt på filmen att höra vad barnen sade. Det var även svårt att höra vad 

barnen pratade om när till exempel de hade ryggen emot kameran eller när de 

viskade till varandra. I efterhand nu kan jag känna att jag hade behövt en 

ljudupptagare för att verkligen få med vartenda ord barnen sade. Trots att jag 

hade sett över lagringsutrymmet på surfplattan blev det tyvärr så att 

surfplattans lagringsutrymme tog slut. Jag fick då stoppa barnen i deras bygge 

och detta kan ha påverkat mitt resultat.  

 

Om jag skulle gjort denna undersökningen med en större barngrupp skulle jag 

gärna vilja att den pedagogen som deltog i min studie skulle delta igen. Hon är 

en väldigt driven person och mycket duktig på att utmana barnen i deras lek, 

och även i den fria leken som jag sett när jag varit där och arbetat. Jag har svårt 

att se att barnen är lika försiktiga med materialet i den fria leken eftersom 

pedagogen påminde barnen ofta om att ta det försiktigt. Däremot om 

pedagogen skulle gå in i fria leken med barnen och börja utmana dem i deras 

lärande så tror jag absolut resultatet blivit likt min studie. 

 

Eftersom vi ska följa konfidentialitetskravet så har jag i min studie fingerat 

namnen på personerna som deltog i min studie och bilderna har jag tagit så 

man inte ska kunna få information om vem personerna är.  För att validiteten 

och reliabiliteten skulle bli hög så utformade jag mina frågor som jag använde 

mig utav i observationen väldigt konkret, så jag kunde besvara mina 

frågeställningar. Jag gav även en redogörelse för studien hur jag analyserade 

mitt material och gick tillväga i min metod del. Det blev en utmaning för den 

externa reliabiliteten eftersom att pedagogen var så driven. Om någon annan 

pedagog skulle genomföra samma övning skulle barnen förmodligen inte fått 

samma stöttning och utmaningar, och därför inte kommit lika långt. Det hade 

då funnits en risk att jag inte hade fått fram det resultatet som framkommit i 

min studie, men det hade också kunnat påverkas om jag hade gjort om studien 

i samma rum eftersom miljö och sociala betingelser har en betydelse (Bryman, 

2011). Validiteten hade kunnat påverkats om jag till exempel hade tagit 
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sidospår i min undersökning eller inte informerat deltagarna om studien innan 

jag skulle göra observationen. Bryman (2011) skriver att pålitligheten och 

trovärdigheten i en undersökning och om hur den kan vara. Generellt sett om 

jag hade gjort studien på en annan förskola hade jag garanterat fått ett annat 

resultat eftersom då hade jag inte haft samma barn eller pedagog med i 

undersökningen, och inte heller varit i samma miljö.  

 

6.3 Vidare forskning 
 

Jag skulle vilja forska vidare inom detta ämne, men i så fall använda ett annat 

material. Jag skulle även vilja komplettera studien med att intervjua 

pedagogerna för få en djupare undersökning eftersom då skulle jag både få en 

förståelse för hur pedagogerna tänker men också se hur de agerar när de tänker. 

Jag skulle också vilja göra en längre undersökning med fler              

videoobsevationer och sprida ut dem under ett antal veckor istället för att filma 

alla under samma dag. Jag tror då jag skulle få ett mer spännande resultat 

eftersom fler barn och pedagoger skulle ingå i studien och jag skulle se många 

olika arbetssätt och även få ta del av många olika analyser och reflektioner från 

barnen.  
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8 BILAGOR 

Bilaga 1 

Observationer, XXXX förskola, avdelning XXXX.  

 

Hej alla vårdnadshavare! Mitt namn är Jonna Löfgren och jag studerar till 

förskollärare mot Karlstad Universitet. I mitt examensarbete har jag valt att 

inrikta mig på ämnet teknik och mitt syfte med den här studien är att ta reda 

på hur barn interagerar med varandra, pedagoger och material i en bygg och 

konstruktionsövning. Jag behöver därför göra observationer i en 

förskoleverksamhet. Jag behöver även filma, så jag kommer att göra 

videoobservationer. Videoobservationerna kommer jag att hantera 

konfidentiellt och jag kommer bara använda filmerna i utbildningssyfte.  

När det gäller den nya lagen GDPR så har jag tagit del av den informationen 

mycket väl. Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt 

dataskyddsförordningen har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter 

om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt 

att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 

personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till 

Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 

universitet är dpo@kau.se” 

Jag och eventuellt min handledare kommer att titta på filmerna. Filmerna 

kommer att raderas så fort mitt arbete är sammanställt, inga namn kommer att 

nämnas i studien och det kommer INTE finnas några kopplingar till era barn.  

Jag kommer att gå efter Vetenskapliga rådets forsknings principer vilket 

betyder att studien är frivillig och helt anonym.  

 

Lämna in till förskolan senast onsdagen den 28 november! 

Med vänliga hälsningar, Jonna Löfgren 

Om ni undrar något kan ni nå mig på telefon: xxxx 

 

Jag som student från Karlstad Universitet kommer att göra 

videoobservationer på avdelningen xxxx på xxxx förskola. Du som 

vårdnadshavare kan när du vill avbryta ditt barns deltagande i studien. 

Samtycker ni vårdnadshavare att jag får videofilma era barn? 
 
 

JA  

 

 

 

NEJ 

 
Datum: _________________________________________________________ 

 

Barnets namn: __________________________________________________________ 

mailto:dpo@kau.se
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Målsmans underskrift: _______________________________________ 

Bilaga 2. 

Informationsbrev 
Hej, Mitt namn är Jonna Löfgren och jag studerar till förskollärare på distans 

mot Karlstad Universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete och behöver 

därför göra två videoobservationer med 2-3 barn som är 4-5 år gamla. 

I mitt examensarbete har jag valt att inrikta mig på ämnet teknik och mitt 

syfte med den här studien är att ta reda på hur barn interagerar med varandra, 

pedagoger och material i en bygg och konstruktionsövning.  

Jag behöver en pedagog som kan leda barnen genom aktiviteten genom att 

ställa frågor och kunna svara på frågor om barnen ställer några. 

Första observationen går ut på att barnen får en instruktion av dig som 

pedagog att de ska bygga så högt de kan tillsammans med kaplastavar och 

plusplus. Den här övningen är lite mer fritt och jag intresserad av vad barnen 

har för tankar och vilka reflektioner som kan framkomma. Den andra 

observationen ska du som pedagog inducera några bilder för barnen först. På 

bilderna kommer det finnas ett höghus, ett byggtorn och Eiffeltornet. Du som 

pedagog ska även prata lite runt om dem här bilderna, till exempel fråga 

barnen, varför ett torn står stadigt, varför bygger man ibland en stadigare 

grund? Varför smalnas tornet av desto högre upp man kommer och så vidare. 

Varför jag gör två olika observationer är för att jag är intresserad av vad för 

reflektioner som uppstår om barnen får bygga fritt och vad det är för 

reflektioner som uppstår om de får se bilder och prata om först. Vad kan jag 

se för likheter och skillnader? Hur tar barnen till sig uppgiften utan bilderna 

och med bilderna till exempel. Efter både observationerna samlar du som 

pedagog ihop barnen så de själva får chans att berätta hur de tänkte när de 

byggde och även mäta tornen och se om de byggde högre än sig själva. 

 

När det gäller den nya lagen GDPR så har jag tagit del av den informationen 

mycket väl. Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt 

dataskyddsförordningen har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter 

om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt 

att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 

personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till 

Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 

universitet är dpo@kau.se” 

 

Jag och eventuellt min handledare kommer att titta på filmerna. Filmerna 

kommer att raderas så fort mitt arbete är sammanställt och inga namn 

kommer att nämnas i studien. 

Jag kommer att gå efter Vetenskapliga rådets forsknings principer vilket 

betyder att studien är frivillig och helt anonym.  

mailto:dpo@kau.se
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Med vänliga hälsningar, Jonna Löfgren, Telefon: xxxx 

Samtyckesblankett 

Jag som student från Karlstad Universitet kommer att göra 

videoobservationer på avdelningen XXXX på XXXX förskola. Tycker du 

som pedagog att det är okej att jag filmar dig under din arbetstid i 

utbildningssyfte? Videofilmerna kommer jag att hantera konfidentiellt och 

endast använda i utbildningssyfte.  

Kan du som pedagog på avdelningen godkänna detta? 

 

JA 

 

NEJ  

 

 

Datum: 

_____________________________________________________ 

Pedagogens 

underskrift:____________________________________________ 
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Bilaga 3 

Observation på XXXX förskola på avdelning XXXX. 
Dag:  

Klocka: 

 

Frågor jag ställer mig under observationerna 

 

 

• Hur många personer är inblandade i den här observationen? 

• Vilka material finns med i observationen?  

• Hur interagerar barnen med varandra? 

• Hur interagerar barnen med pedagogen? 

• Hur interagerar barnen med materialet? 

• Hur aktiv är pedagogen i aktiviteten?  

• Vad sker det för samspel mellan barnen? 

• Hur tar barnen kontakt med varandra, pedagogen och materialet? 

 

 

 

 


	1 Inledning och bakgrund
	1.1 Syfte
	1.1.1  Frågeställningar


	2 Forskningsöversikt och litteraturgenomgång
	2.1 Teknik
	2.2 Interaktion
	2.3 Bygg och konstruktion
	2.4 Materialet

	3 Teori
	4 Metod
	4.1 Datainsamling
	4.2 Urval
	4.3 Genomförandet
	4.4 Validitet och reliabilitet
	4.5 Etiska överväganden
	4.6 Bearbetning av materialet

	5 Analys och resultat
	5.1 Bygga så högt som möjligt
	5.2 Bygga högt och stadigt med hänvisning till bilder.
	5.3 Sammanfattning av resultat

	6 Diskussion
	6.1 Resultatdiskussion
	6.2 Metoddiskussion
	6.3 Vidare forskning

	7 Referenser
	8 Bilagor

