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Abstract 

The aim of this study was to investigate and compare the availability of construction materials 

affect children's constructions and play. Observations were made when the children were 

allowed to play and build with very little and much of the material play-doh dough in 

preschool. The study is aimed at children aged 3 – 5 years. Interviews were also conducted 

with educators in departments where the children spent time to give support to this study.  

The result shows that the children create as many designs of any material amount. At smaller 

amount of the same material of construction results show that children vary more among 

different games. 
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Sammanfattning 

Syftet med det här examensarbetet var att undersöka och jämföra hur tillgången till 

konstruktionsmaterial påverkar barns konstruktioner och lek i förskolan. Undersökningen 

riktar sig mot barn i åldrarna 3 – 5 år. Observationer gjordes när barnen fick leka och 

konstruera med tillgång till mycket och lite av materialet play- doh deg. Även intervjuer 

gjordes med pedagoger på avdelningarna där barnen vistades för att ge stöd i arbetet. 

Resultatet visar att barnen skapar lika många konstruktioner oavsett materialmängd. Vid 

mindre mängd av samma konstruktionsmaterial visar resultatet att barnen skiftar mer mellan 

olika lekar. 
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1. Inledning 
I förskolan får barn möjlighet till att bygga och konstruera med olika slags material. ”Att 

bygga, skapa och konstruera medverkar till att bevara och öka kreativiteten hos barn” 

(Utbildningsdepartementet, 2010, sid. 16). Tillgången till olika material och mängd av 

material för barn i förskolan att bygga och konstruera med kan se olika ut på förskolor. För att 

kunna ge barn utmaningar i deras utveckling och lärande så måste det finnas tillgång till 

material som passar alla barn och som kan ge dem utmaningar, enskilt och i möten med 

varandra, så att de kan få prova nya sätt att bygga och konstruera (Mylesand, 2007). Det 

material som behövs för att konstruera beror på vad som ska konstrueras och 

konstruktionsmaterial innebär att det är material som utmanar konstruktionerna (ibid.). Barns 

lek i förskolan är viktig. I leken sker utveckling och lärande hos barnen. Den lek som tar störst 

plats i förskolan är konstruktionsleken och det är lek i samband med material (Trageton, 

2009).   

 

1.1 Syfte 

”Barn i förskolan ska ges möjligheter till utveckling i sin förmåga att bygga, konstruera och 

skapa genom att undersöka och pröva olika redskap, material och tekniker” 

(Utbildningsdepartementet, 2010, sid.16). ”I bygg och konstruktionslekar arbetar barnen både 

utforskande och skapande och får konkreta erfarenheter av balans och hållfasthet hos olika 

material och konstruktioner” (ibid.). Tillgången av konstruktionsmaterial kan se mycket olika 

ut på förskolorna, enligt författarens egna erfarenheter. Syftet med den här undersökningen är 

att ta reda på hur mängden material påverkar barnens konstruktion och lek.   

 

1.2 Frågeställning 

 Hur påverkar tillgången på konstruktionsmaterial barnens konstruktioner och lek i för-

skolan?   
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
  

2.1 Barns skapande med konstruktionsmaterial i 
förskolan 

I läroplanen för förskolan står det att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

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

(Skolverket, 2010, sid.10). När barn bygger och konstruerar med hjälp av olika material och 

på olika sätt i förskolan menar Mylesand (2007) att det för barnen är ett sätt att konstruera och 

förstå världen på.  

 

”Meningen är inte att barnen bara ska bygga. Bygghörnan är en plats för lärande 

där barnen utvecklar sina konstruktioner. Därför ska de kunna bygga stort- litet, 

och bygga högt, med olika material. Då får de möjlighet att jämföra, och göra 

erfarenheter att sedan använda i andra konstruktioner” (Mylesand, 2007, sid.55). 

 

Utbildningsdepartementet (2010) betonar att förskolan bör ha mycket material och redskap 

som inbjuder barnen till att undersöka, pröva, testa, experimentera och förbättra, även 

beskriva föremålens förändringar och dess synliga egenskaper. 

Den pedagogiska kvaliteten i förskolan anses som hög då pedagogerna kontinuerligt tillför 

bland annat material (Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson, 2009). ”Lärarna 

uppmuntrar barnen att uttrycka erfarenheter genom varierande uttrycksformer och ser till att 

barnen även har tillgång till specifika material och tekniker att arbeta med, på egen hand och 

tillsammans med andra barn” (ibid., sid. 83-84).  

På olika sätt försöker barn ständigt förstå sin omvärld och förhålla sig till den. I förskolan får 

barn tillgång till att uttrycka sig genom bland annat bygg och konstruktion. Genom detta 

utforskar de och skapar sin egen identitet. Mylesand (2007) betraktar bygg och 

konstruktionsämnet på olika sätt och de olika delarna skiljs inte åt utan de hör ihop. Bygg och 

konstruktion är enligt Mylesand ett språk och ett verktyg för barnen och där alla delar är 

viktiga och allt hör ihop. Ofta förknippas bygg och konstruktion med barns lek i samband 

med till exempel klossar och ämnet förknippas också till att det oftast är pojkars lek i 

förskolan. Enligt Mylesand ska bygghörnan ”vara en mötesplats för alla barn, oavsett kön 

eller ålder” (s. 16) och för att det ska kunna vara på det sättet så hänger det på pedagogerna att 

det blir så (ibid.). För att det ska bli en mötesplats för alla barn oavsett kön behövs det bland 

annat material som inte kopplas direkt till pojkar och flickor, en kultur där man utgår från 

individen och inte från kön. Viktigt är också att tänka på menar Mylesand är att man som 

pedagoger reflekterar över vad man vill med byggmiljön som erbjuds.  

 

”Personalen i förskolan har en viktig roll som förebilder både när det gäller att 

uppmuntra nyfikenhet och kreativitet och för att skapa positiva attityder till 

såväl naturvetenskap som teknik” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 14). 

 

Miljön är viktig för hur bygg och konstruktion ska kunna inspirera barnen. Här ska barnen 

kunna utmanas i sin utveckling och i sitt lärande och en pedagog ska närvara som kan fånga 

upp barnen och ge dem utmaningar (Mylesand, 2007). Bygghörnan ska också vara en plats för 

alla. ”I bygg och konstruktion finns så många uttryckssätt och möjligheter. Materialet 
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inspirerar och barnen möts, förhåller sig till upplevelser, samtalar och hittar nya vägar. Alla 

sinnen och erfarenheter utmanas” (ibid., s.37). Utbildningsdepartementet (2010) menar att 

kreativitet och nyfikenhet hos barn är en viktig aspekt för förskolans verksamhet och genom 

att vuxna tar vara på detta och vidareutvecklar deras intressen ges barnen möjligheter att 

utvidga förståelse för teknik och barnen ges också möjligheter till utveckling av nya 

kunskaper.  

 

 

2.2 Barns lek och lärande i förskolan 

I förskolans läroplan står det att  

 

”leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för 

att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i 

förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga 

att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken 

få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter” 

(Skolverket, 2010, sid.6).  

 

Konstruktionsleken är den form av lek som tar störst plats i förskolan enligt Trageton (2009). 

Konstruktionslek är lek med material, och barns utveckling och lekintressen inom 

konstruktionsleken är i stort sett oförändrad sedan cirka tjugo år tillbaka i tiden. Det är av stor 

vikt att verksamma inom förskolan kan mycket om konstruktionslek så att 

utvecklingsvillkoren för konstruktionsleken ska kunna bli bra (ibid.).  

 

”Lek är förutsättning för inlärning. Leken är utgångspunkt och fundament. Den 

leder till aktiviteter i tid och rum. Barnet formulerar uttryck för sina 

sinnesupplevelser, för tankar och kunskaper om sig själv och omvärlden med 

hjälp av ett konkret symbolspråk” (Trageton, 2009, sid.17).  

 

Trageton (2009) presenterar i sin bok de olika lekformerna och utvecklingsfaserna som barn i 

olika åldrar utövar och befinner sig i. Barn 0- 2 år befinner sig i den sensomotoriska leken, här 

är barns utforskning av material centralt. I den divergenta symbolleken är barn i åldrarna 2- 4 

år och i den här fasen skapar barnen representationer, symboler av material. Symbolen som 

barnet har skapat av material behöver inte se ut som det den föreställer. I den konvergenta 

symbolleken är barn i åldrarna cirka 4- 7 år och nu börjar barnet intressera sig för att det de 

har skapat med material ska stämma överrens med deras föreställningar om vad det är, alltså 

så riktigt som möjligt (ibid.). 

På många olika sätt kan lek definieras och kontinuerligt och på olika sätt pågår lek (Karlsson, 

2009). ”Barns lekaktiviteter innehåller information om deras perspektiv på olika fenomen, och 

om vad och hur barn lär sig” (Karlsson, 2009, sid. 53). På ett mer lekpedagogiskt synsätt 

beskriver Karlsson att lek kan användas på ett lustfyllt sätt för att fånga barnens intresse. 

”Oavsett teoretiskt synsätt på lek så är leken i förskolan väsentlig för barns lärande och 

utveckling” (ibid. sid. 54). Enligt Karlsson går det inte att skilja på barns lek och lärande.  
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Barns lek med olika material i förskolan kan bidra till att utveckla deras förståelse för olika 

begrepp inom till exempel matematik. ”I bygg och konstruktionslekar arbetar barnen både 

utforskande och skapande och får konkreta erfarenheter av balans och hållfasthet hos olika 

material och konstruktioner” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 16).   

Pedagoger som deltar under observationstillfällen vid barns lek, utmanar dem i nya sätt att 

bygga, konstruera och skapa, dessa förskolor anses vara av hög kvalitet (Sheridan, Pramling 

Samuelsson och Johansson, 2009). Lek och lärande bildar en helhet i dessa förskolor, då både 

vuxna och barn tar initiativ till aktiviteter och vidareutvecklar varandras förslag och det är ett 

öppet, engagerat och respektfullt samspelsklimat i förskolor av hög kvalitet (ibid.). 

Den fysiska miljön är viktig i förskolan för att stimulera barns lek och förstärka deras 

inlärning. Vilka material, verktyg och leksaker som ska finnas på förskolan är också en viktig 

faktor för barns möjlighet till lek (Trageton, 2009). För konstruktionsleken krävs det formbara 

och ostrukturerade material som till exempel lera, sand och träklossar om barnets känslor och 

tankar ska komma till uttryck. Dessa material behövs också för att barnen ska kunna utveckla 

sin kreativitet och fantasi (ibid.). När materialet är av ostrukturerat slag måste barnen forma 

materialet till just det som barnet behöver i sin lek. Jämför man med ett mer strukturerat 

material så behöver barnet knappast inte använda sin fantasi själv (ibid.). ”En mångsidig miljö 

med ostrukturerat material som lyfter fram, utmanar och synliggör fenomen i vardagen gynnar 

fantasi och kreativitet” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 16). 
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3. Metodologisk ansats och val av metod       
I metoddelen beskrivs metodvalen observation och intervju. Urval, genomförande, 

databearbetning och de etiska förhållningssätten beskrivs också.   
  

3.1 Metodval  

Utifrån syftet och frågeställningen så blev valet av metod att observera barn i cirka 3 - 5 år i 

förskolans verksamhet när de har tillgång till olika mängd av materialet play- doh deg. 

Intervjuer med pedagoger verksamma i förskolan blev också ett val av metod för att eventuellt 

ge stöd i arbetet.  

Att göra observationer är ett sätt att lyfta fram barns röster (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 

2014). Observation är en metod där man som forskare kommer nära fenomenet som studeras 

(ibid.). Observationer finns av olika slag, icke- deltagande och deltagande observation. I den 

här undersökningen föll valet på att göra icke- deltagande observationer då det handlar om att 

observatören iakttar det som händer och den som observerar deltar inte själv (Bryman, 2002). 

Man pratar också om att observationer kan vara strukturerad eller ostrukturerad. I den 

ostrukturerade observationen ”noteras allt relevant som händer och som har koppling till det 

man är intresserad av att studera i så kallade fältanteckningar (Löfdahl, Hjalmarsson & 

Franzén, 2014, sid. 62). Likt den ostrukturerade observationsmetoden har Johansson och 

Svedner (2010) beskrivit den löpande protokollen att orden som skrivs ner ska vara så 

detaljerade som möjligt och fria från egna värderingar och tyckanden som möjligt. 

Observationerna ses som kvalitativa eftersom de utfördes med hjälp av löpande protokoll 

(Johansson & Svedner, 2010). 

Intervjuer med pedagoger på förskolan blev också val av metod, för att ta reda på hur de ser 

(deras erfarenheter) hur barn bygger, konstruerar och leker i samband med olika mängd av 

samma material. Intervjuerna med pedagogerna kommer att vara kvalitativa och 

semistrukturerade för att på så sätt få fylligare och detaljerade svar (Bryman, 2002). Det 

generella med kvalitativ forskning ligger betoning på de inledande frågeställningarna och 

tyngden ligger på de intervjuades egna synsätt och uppfattningar (ibid.). 

 

 

3.2 Urval 

För den här undersökningen togs kontakt med pedagoger på en förskola via telefon, efter det 

att jag fått godkännande av rektor. Syftet med frågeställning presenterades klart och tydligt 

från början och det visade sig att de var intresserade av att vara med. Möjlighet till att 

observera barn cirka 3- 5 år på den här förskolan sågs inte heller som något hinder. Valet av 

att observera barn i åldrarna 3- 5 år var för att det troligtvis skulle underlätta för undersökaren 

att se och förstå vad de konstruerade och sa vid de olika observationstillfällena. Förskolan 

ligger på en ort i mellersta Sverige. Den blev valet i undersökningen av den anledning att den 

ligger centralt, vilket skulle underlätta för undersökaren att ta sig dit. Förskolan har tre 

avdelningar. En 1 - 2 års avdelning, en 3 - 4 års avdelning och en 5 års avdelning. Respektive 

avdelning har tre pedagoger. Det var nio stycken 3- 4 åringar och sex stycken 5- åringar med i 

undersökningen. Det blev dessa 15 barn eftersom deras vårdnadshavare hade skrivit under 

samtyckesblanketten. Samtyckesbrev gavs till samtliga barn på avdelningen med 3 - 4 

åringarna och till avdelningen med 5 - åringar. Önskan om fler deltagande barn var en 
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förhoppning men så blev det inte. De barn som var med i undersökningen var med var sin 

gång vid de fem observationstillfällena, inget barn gjorde aktiviteten två gånger. 

Intervjuer gjordes med tre pedagoger som valde att ställa upp i undersökningen och de var 

från avdelningar där barnen fanns. 

 

3.3 Genomförande 

Play- doh degen som användes gjordes hemma efter överrenskommelse med pedagogerna och 

för att säkerställa att det skulle finnas tillgång till mycket deg vid hälften av observationerna. 

Degen vägde cirka 3,5 kg. På förskolan hade de deg som var gjord på en sats som gav en 

tredjedel så mycket som den deg som gjordes hemma, alltså cirka 1,15 kg. Författaren 

uppfattade detta som liten mängd deg och därför gjordes en större mängd deg. En testomgång 

gjordes hemma med två barn i 6- års ålder för att se om det skulle gå att genomföra de 

”riktiga” observationerna. Under testobservationen gjordes anteckningar för hand och foton 

togs med smarttelefon under tiden som barnen lekte och konstruerade med play- doh degen. 

Författaren hälsade på förskolan ett par dagar efter telefonkontakten och lämnade då 

informationsbrev till pedagogerna (se Bilaga 1). Samtyckesbrev till vårdnadshavare lämnades 

också (se Bilaga 2). 

Observationerna utfördes på två av förskolans avdelningar under den dagen som passade 

verksamheten och de båda avdelningarna. Samtliga observationer utfördes under samma dag. 

Pedagogerna gav mig tid och plats för tillfälle då det passade att utföra observationerna under 

barnens aktivitet med play- doh deg. Fem observationer utfördes med tre deltagande barn per 

gång. Tre observationer utfördes på 3 - 4 års- avdelningen i ett rum där de brukar ”dega”. Två 

observationer ägde rum på 5- års- avdelningen, även här i ett rum där de brukar sitta och 

”dega”.  Under observationerna var barnen väldigt måna om att degen skulle delas upp lika 

mellan dem. När barnen tyckte att de hade ”degat” färdigt sa de det och lämnade aktiviteten. 

Observationerna varade mellan femton till tjugo minuter per gång.  

En provintervju utfördes hemma med en granne för att ta reda på om utrustningen till de 

”riktiga” intervjuerna skulle fungera. Detta gjordes också för att säkerställa att frågorna var 

tydliga och förståeliga och för att testa att spela in och spela upp ljud med en smarttelefon. 

Vid första intervjutillfället var det två deltagande pedagoger med. Intervjun utfördes på 5 - 

års- avdelningen i ett rum angränsande till ett annat rum där barnen var och lekte. Det var 

pedagogernas önskan om att få sitta där och genomföra intervjun. Vid andra intervjutillfället 

medverkade en pedagog. Den här intervjun gjordes på 3 - 4 års- avdelningen i ett rum som 

pedagogen hade planerat att bli intervjuad i. Vid detta tillfälle var barnen ute och lekte. Båda 

intervjutillfällena varade i ungefär tio minuter. Intervjuerna gjordes under samma dag och 

direkt inpå varandra. Nedskrivna intervjufrågor (se Bilaga 4) användes vid båda tillfällena.  

Innan observationerna och intervjuerna genomfördes samlades alla samtyckesblanketter in 

från vårdnadshavare och pedagoger (se Bilaga 3). 

 



 

7 

 

3.4 Databearbetning/ analys  

När observationerna var klara transkriberades anteckningarna på en dator. Detta gjordes 

samma dag medans författaren fortfarande hade observationerna färskt i minnet och för att 

underlätta om någon anteckning var otydlig. De ljudinspelade intervjuerna transkriberades 

också på en dator, tre dagar efteråt. Bilderna som togs med smarttelefonen överfördes till 

dator samma dag som observationerna genomförts. 

Författaren läste igenom det transkriberade materialet från observationerna och intervjuerna 

många gånger för att se och jämföra materialet utifrån syftet och frågeställningen.   

Observationerna kategoriserades in i observation 1, observation 2, observation 3, observation 

4 och observation 5. I kategorierna sammanställdes barnens konstruktioner och lek utifrån 

författarens anteckningar. Barnens konstruktioner skrevs ner för hand på ett papper och deras 

lek skrevs också ner för hand på ett papper. Författaren delade in konstruktionerna i tre 

kategorier: bollar, korvar och annat. Barnens lek delades också in i olika kategorier: 

bakningslek, djurlek, krigslek, bygglek och annan lek. 

De två intervjuerna delades upp på de tre pedagogernas svar, pedagog 1, pedagog 2 och 

pedagog 3, så att författaren tydligare skulle se vad de svarat. 

 

3.5 Etiska förhållningssätt 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska deltagare i undersökningen få information om 

undersökningen och få veta syftet med den. Medgivande från deras sida skall ges till att 

undersökningen får genomföras. Deltagarna ska när som helst få avbryta. Information ska ges 

till alla inblandade i undersökningen att under tiden som studien utförs så behandlas all data 

konfidentiellt och allt material förstörs när arbetet är färdigt och godkänt. 

Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper (2002) har fyra huvudkrav: Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet som skall följas när man 

bedriver forskning. På följande sätt har dessa krav följts i den här undersökningen: 

 

Informationskravet: Genom samtyckesbrev fick vårdnadshavare information om syftet med 

undersökningen och vem som ansvarade för den. Vårdnadshavare och barn fick information 

om att deltagandet var frivilligt i undersökningen. Barnen blev informerade om syftet med 

undersökningen innan observationerna påbörjades. Genom informationsbrev fick pedagoger 

information om undersökningens syfte och vem som var ansvarig för den. De fick också 

information om att det var ett frivilligt deltagande.  

 

Samtyckeskravet: Innan barnens deltagande i undersökningen inhämtades 

samtyckesblanketter som vårdnadshavare skrivit under. Barnen blev tillfrågade vid varje 

observation om de ville vara med. Innan intervjuerna påbörjades skrev pedagogerna under en 

samtyckesblankett. 

 

 Konfidentialitetskravet: Stadens, förskolans, barnens och pedagogernas namn finns inte med i 

arbetet. Fiktiva namn på barn och pedagoger används istället för att inte röja någons identitet. 

All data kommer att förstöras när arbetet är klart. 
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Nyttjandekravet: Endast för forskningsändamål har insamlad data/ materialet använts. 
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4. Resultat  
Syftet med undersökningen var att undersöka och jämföra hur barn i åldrarna 3 - 5 år 

konstruerar och leker med tillgång till olika mängd av samma material i förskolan. I 

resultatdelen redovisas observationerna med tabeller. Resultaten utgår från de 15 deltagande 

barnen som var med i undersökningen. Ett av barnen avvek från aktiviteten efter bara någon 

minut. Konstruktionerna som barnen har gjort har de benämnt med sina egna ord. Barnens 

olika konstruktioner visas med bilder.  

I tabell 1 redovisas vad barnen har konstruerat av mycket mängd och mindre mängd av 

materialet play- doh deg. Observationerna av barns lek i samband med mycket och mindre 

mängd av materialet play- doh deg redovisas i tabell 2. I tabell 3 redovisas hur många gånger 

barnen bytte lek under aktiviteten. Resultat av intervjuerna med de tre pedagogerna som 

deltog kommer att redovisas i slutet av resultatdelen med tillhörande tabell 4. Barns och 

pedagogers namn som framkommer är fiktiva. Kategorier som författaren har delat in barnens 

konstruktioner i visas nedan i tre bilder.  

 

 

  

    Bild 2: Korvar 

  

 

     

      Bild 3: Annat 

  

          
       Bild 1: Bollar 
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4.1 Variation i skapandet med mycket och mindre deg 

Tre observationstillfällen gjordes i samband med mycket mängd deg och det var tre 

deltagande barn med vid varje tillfälle, sammanlagt nio barn. Sex barn var i ålder cirka 3 - 4 

år och tre barn var i ålder cirka 5 år. I undersökningen konstruerade dessa nio barn 

sammanlagt 22 stycken olika slags konstruktioner, varav elva stycken blev bollformade 

(bollar, stora bollar, små bollar, chokladbollar, kakor, snögubbar och pruttdegklumpar), fyra 

stycken blev korvformade (ormar, bajskorvar, armband och korvar) och sju stycken blev andra 

konstruktioner (krokodiler, hus, gubbar, plattformer, stridskanoner, degsniglar och vet inte). 

De sammanlagt 22 konstruktioner som gjordes av barnen namngav de med sina egna ord. 

Nedan visas exempel på några av de konstruktioner som barnen gjorde i samband med 

mycket mängd deg med tillhörande citat med barnens egna ord. Resterande bilder av barnens 

konstruktioner finns med som bilaga (se Bilaga 5). 
 

 

 
     Bild 4                               Bild 5                                Bild 6 

 

 

Bild 4: ”Det här ska bli chokladbollar”, Anna, 4 år. 

Bild 5: ”En plattform”, Malte, 4 år. 

  

Bild 6: ”Min deg blev kakor, en kaka av massor med bollar”, Nils, 5 år. 
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I samband med mindre mängd deg gjordes det två observationer med sex stycken barn. Det 

var tre deltagande barn med vid båda tillfällena. Tre av barnen var cirka 3 – 4 år, resterande 

tre barn var cirka 5 år. Sammanlagt 15 stycken olika slags konstruktioner gjordes av dessa sex 

barn, varav sju stycken blev bollformade (kakor, små bollar, bollar och stora bollar), fyra 

stycken blev korvformade (maskar och ormar) och fyra stycken blev andra konstruktioner 

(delfiner, gubbar och tårtor). Barnen namngav dessa 15 konstruktioner med sina egna ord. 

Nedan visas exempel på några av de konstruktioner som barnen gjorde i samband med mindre 

mängd deg med tillhörande citat med barnens egna ord. Resterande bilder av barnens 

konstruktioner finns med som bilaga (se Bilaga 5). 

 
         

 

        Bild 7                                   Bild 8                                   Bild 9 

  

 

Bild 7: ”Min mask” (Masken sitter i en av kompisens konstruktion), Elsa, 4 år. 

Bild 8: ”Nu har jag gjort en delfin”, Thor, 5 år. 

 

Bild 9: ”Jag har gjort en prinsesstårta”, Agnes, 5 år. 
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Tabell 1 visar vad barn har konstruerat med tillgång till mycket mängd och mindre mängd 

play- doh deg  

Konstruktioner Mycket deg Mindre deg 

Bollar 11 7 

Korvar 4 4 

Annat 7 4 

Genomsnitt per barn 2,44 2,5 

 

  

Vid mycket deg skapade barnen 22 stycken konstruktioner och vid mindre mängd deg 

skapade barnen 15 stycken konstruktioner. I kategorin bollar tillverkades det mest 

konstruktioner vid tillgång till både mindre och mycket mängd av play- doh deg. Det blev sju 

konstruktioner mer vid mycket mängd deg jämförelsevis med liten mängd deg. Men eftersom 

det var tre barn mer vid mycket deg jämförelsevis med mindre mängd deg så blir genomsnittet 

av konstruktioner per barn 2,44 stycken vid mycket mängd deg och 2,5 vid mindre mängd. 

Här är det alltså ingen större skillnad om barnen har mycket eller lite konstruktionsmaterial. 

 

 

4.2 Barnens samspel och lek i samband med mycket och 
mindre deg 

 

Författarens tolkningar av barnens lekar har delats in i fem olika kategorier, dessa är 

bakningslek, djurlek, krigslek, bygglek och annan lek. Bakningsleken innefattar att barnen gör 

kakor, chokladbollar och tårtor. Djurleken innefattar att barnen leker att degen är maskar, 

ormar, krokodiler och delfiner. Krigsleken innefattar ett barn som lekte att degen var en 

stridskanon. Byggleken innefattar att barnen lekte att de byggde hus, snögubbar och en 

plattform. Annan lek innefattar slimelek och tre stycken som inte gick att tyda för författaren 

men som barnen på sätt och vis uttryckte som lek. 

Eftersom det var sammanlagt nio barn med vid observationerna med mycket mängd deg och 

sex barn vid liten mängd deg så överrensstämmer inte antalet tio och elva i tabellen med antal 

barn eftersom barnens lek kunde växla mellan olika typer av lekar under aktiviteten med 

degen. En boll kunde helt plötsligt bli en orm och en annans boll blev till snögubbe. Ett av 

barnen medverkade bara under någon minut och det påverkade författarens möjlighet till att 

kunna se det barnets lek under den korta stunden.  
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Tabell 2 visar vad barnen leker med tillgång till mycket och mindre mängd play- doh deg  

Lek  Mycket deg Mindre deg 

Bakningslek 4 4 

Djurlek 2 3 

Krigslek 1 0 

Bygglek 3 0 

Annan lek  0 4 

Sammanlagt 10 11 

 

   

Den lek som barnen mest lekte var bakningsleken och den leken var lika stor vid mycket som 

vid lite mängd deg. Det visade sig att genomsnittet för de barn som hade tillgång till mycket 

mängd deg skiftade i lek cirka 1,1 gång per barn. De barnen som hade tillgång till mindre 

mängd konstruktionsmaterial skiftade i lek genomsnitt alltså 1,83 gånger per barn. Här är 

skillnaden att barnen vid mindre mängd deg skiftade mer i leken än vid större mängd. 

 

Vid mycket mängd medverkade nio barn. Sex utav dessa bytte aldrig lek men två av barnen 

bytte lek en gång. Ett barn som var med vid aktiviteten med mycket deg avvek från aktiviteten 

efter bara någon minut och därför kunde inte författaren uppfatta detta barns lek 

överhuvudtaget. 

Vid mindre mängd deg medverkade sex barn. Två barn bytte aldrig lek. Två barn bytte en 

gång och två barn bytte två gånger.  

Resultatet visar att två tredjedelar av de barn som hade tillgång till mycket deg aldrig bytte lek 

när de ”degade”.  

Vid mindre mängd deg var bytet mellan olika lekar större. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

Vid ett av observationstillfällena då barnen hade tillgång till mindre mängd deg så lekte 

barnen först en djurlek som sedan övergick till bakningslek: 

 

”Elsa rullar en bit deg med sin ena hand mot bordet och formar den till något 

som liknar en mask. Hon visar den för de andra barnen som är med vid 

aktiviteten. – Min mask! Säger hon och ger den till Melvin som sitter bredvid 

henne.  

– Den kryper in i mitt hål! Säger Melvin och stoppar in den i en rundformad 

degbit som han har konstruerat och som ligger på bordet framför honom. 

 Elsa talar om att hon ska göra en mask till. Den här gången blir den något 

större. 

 – En orm! Säger hon när den är färdig.   

Barnen pratar nu med varandra om farliga ormar och Melvin springer ifrån 

bordet en sväng, han väser och låter som en orm och kommer sen tillbaka och 

sätter sig vid bordet igen.  

 

Efter en kort stund säger Melvin att han har gjort ett äpple och visar upp den 

rundformade degen som han satte Elsas mask i tidigare.  

 

Kevin som också sitter vid bordet säger: - Mina ska också bli ormar!  

– Oj den äter upp ditt äpple! Säger han till Melvin.  

Melvin svarar: - Men ormar gillar inte äpple!  

De fortsätter att ”dega” alla tre och efter en kort stund säger Elsa till Melvin att 

de kan göra en kaka. Melvin och Elsa konstruerar små kakor tillsammans nu 

istället”  

 

 

 

Tabell 3 redovisar barnens lekbyte vid mycket och mindre mängd deg.  

Lekbyte Aldrig En gång Två gånger 

Mycket deg 6 2 0 

Mindre deg 2 2 2 

    

 
 

 

 

 

 



 

15 

 

4.3 Resultat av intervjuer med pedagoger  

Vid intervjuerna fick de tre pedagogerna svara på frågeställningarna: (1) hur de upplever att 

barnens konstruktioner och lek ser ut när de har tillgång till olika mängd av samma material i 

förskolan, (2) hur de upplever att barnens konstruktioner och lek ser ut när de har tillgång till 

olika mängd av materialet play- doh deg, (3) hur de arbetar kring ämnet teknik i verksamheten 

och (4) hur de arbetar kring barns lek i förskolan. 

 

Tabell 4 redovisar pedagogernas svar på frågorna 1- 4 

Pedagog Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 

Linnea, arbetar 

på 5– års 

avdelning 

För mycket 

material i t.ex. 

”byggen” kan 

bli stökigt och 

rörigt och 

barnen har svårt 

att koncentrera 

sig. Kan också 

bero på gruppen 

om det kan 

fungera med 

mycket material. 

Får barnen 

mycket 

använder de inte 

allt. Barnen är 

vana att dela 

med sig, den 

vanan skapar 

nog ett visst sätt 

att använda 

play- doh degen 

på. 

Mer den 

vardagliga 

tekniken, barnen 

får hjälpa till 

väldigt mycket. 

Barnen har stort 

inflytande över 

sin egen lek. 

Carin, arbetar på 

5– års avdelning 

Ju mer material, 

desto snurrigare. 

För mycket är 

inte bra. 

Från barn till 

barn. En del 

barn är 

jättekreativa och 

det kan smitta 

av sig på de 

andra barnen. 

Mer fantasi blir 

synligt i 

samband med 

deg jämfört med 

andra bygg 

material. 

Inte alls mycket 

just nu, det 

arbetade vi med 

mer förra året då 

det ingick i vårt 

tema. 

Leken är A och 

O, det är det 

viktigaste. Det 

står i vår 

läroplan, allt ska 

göras genom 

leken och det 

ska vara 

lustfyllt. Vi har 

mycket rum i 

rummen för att 

det ska fungera 

och det gör det. 

Eva, arbetar på 

3– 4– års 

avdelning 

Barnen har 

större möjlighet 

att koncentrera 

sig vid mindre 

begränsad 

materialmängd. 

Barnen är mer 

fokuserade på 

tillbehören till 

degen. Mer 

fokuserade på 

att byta redskap 

än koncentration 

på leken. 

Vi arbetar 

kanske för lite 

med tekniken. 

När vi använder 

redskap så 

uppmärksammar 

vi det, t.ex. när 

vi använder 

pensel och 

kakform. 

Miljön är viktig, 

det ska vara 

tydligt för 

barnen så de vet 

vad man kan 

leka på de olika 

ställena och hur 

många som kan 

vara med för att 

det ska fungera. 

Viktigt med lek. 
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Vid frågan om hur de upplever att barnens konstruktioner och lek ser ut när de har tillgång till 

olika mängd av samma material visar intervjuresultatet på att alla tre pedagoger svarar likt 

varandra. Med mycket material kan det bli rörigt och barnen har svårare för att koncentrera 

sig än vid mindre mängd material men att det också kan bero på barngruppen om det ska 

fungera med mycket material.  

När det gällde fråga nummer två så skilde sig svaren åt lite mellan de tre pedagogerna. 

Pedagogen Linnea menar att det inte blir någon skillnad oavsett materialmängd, för barnen är 

vana att dela med sig av degen och vanan skapar ett visst sätt att använda degen på. 

Pedagogen Carin uttrycker däremot att en del barn smittar av sin kreativitet på andra barn och 

att det är mer synligt i samband med deg än vid användandet av annat material. Pedagogen 

Eva säger att barnens koncentration mer ligger på redskapen än på degen och leken. 

På frågan om hur de arbetar kring ämnet teknik är deras svar lika, att de inte arbetar inriktat 

med tekniken utan att det mer är den vardagliga tekniken som uppmärksammas. 

Svaren på frågan hur de arbetar kring barns lek i förskolan visar på samma resultat. Leken är 

viktig och deras verksamhet bygger på olika sätt upp för hur barnen får tillgång till olika lekar 

i olika miljöer och barnen har stort inflytande över sin lek. 

 

 

  

 

 

4.4 Resultatsammanfattning 
 

Undersökningens syfte var att undersöka och jämföra hur tillgången på material påverkar 

barnens konstruktioner och lek. Undersökningens resultat visade att barnen gav uttryck för 

olika lekar och samspel och konstruerade olika saker i samband med play- doh degen.  

Undersökningen visade att det inte finns några skillnader i variationerna som barnen skapade 

med mycket och mindre mängd deg. Men det finns skillnader i hur barnen lekte i samband 

med olika mängd av samma konstruktionsmaterial. Barnen varierade sig mer bland olika lekar 

när de hade tillgång till mindre mängd deg. 

Intervjuerna med pedagogerna visar att det kan bero på barngruppen om det ska kunna finnas 

mycket mängd av samma material. Med mycket material kan det också bli rörigt. En pedagog 

menar att om det kan bero på vad för slags material det handlar om och som det fungerar att 

ha mycket utav. Beroende på ålder kan det också vara svårt för barn att koncentrera sig vid för 

mycket material.  

Det blir inga större konstruktioner heller menar en pedagog, för när barnen ”degar” med 

mycket deg är barnen vana att dela med sig av degen. Många barn är väldigt kreativa i 

samband med degen och kan smitta av sig på de andra barnen. Mer fantasi kan också ses i 

samband med degen. Det upplevs också av en pedagog att barnen är mer fokuserade på att 

använda redskap som finns att ha till degen än på leken i samband med ”degandet”.  

Alla tre pedagoger uttalar att de inte arbetar så inriktat mot teknik som de nog egentligen 

borde göra. Dock påpekar de att den vardagliga tekniken pågår hela tiden.  

Leken är väldigt central och viktig i deras verksamhet. Barnen har stort inflytande över sin 

egen lek och de skapar mycket utrymme i verksamheten för deras lek. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Metoddiskussion 

Testobservationen som gjordes hemma med två barn i 6- års ålder visade sig fungera bra 

eftersom författaren hann med att anteckna och ta lite bilder emellanåt och det fungerade att 

konstruera med play- doh degen. Provintervjun som gjordes hemma fungerade också bra, då 

testpersonen förstod intervjufrågorna och ljudinspelningen fungerade. Dessa tester gjorde att 

författaren kunde utföra de riktiga observationerna och intervjuerna. Bryman (2002) menar att 

pilotundersökningar kan hjälpa till att få bort frågor som respondenten kan ha svårt att förstå 

och möjliggör det för intervjuaren att forma om frågorna. Personer som har valts att vara med 

i undersökningen ska heller inte vara med och genomföra pilotundersökningen då detta kan 

påverka svaren i de ”riktiga” intervjuerna (ibid.). 

Barnen som deltog i observationerna visade med ord och kroppsspråk att de tyckte det var 

roligt att vara med och ”dega”. De visade alla samtycke till att bli observerade under 

aktiviteten. Barnen samtyckte också till att observatören tog bilder på deras konstruktioner. 

Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén (2014) menar att det är viktigt att ”känna av” barnen när de 

medverkar i en observation, detta kan man läsa av i barnens kroppsspråk om de inte talar om 

det med ord att de inte vill vara med. Aktiviteten passade barnen som deltog, att ”dega” var ett 

återkommande moment för dem i förskolans verksamhet. Alla barnen vågade ta i degen. Det 

var fler barn med vid observationerna med mycket mängd deg. Det påverkade inte resultatet 

vid barnens konstruktioner, eftersom det inte blev fler vid större mängd deg, genomsnittet 

blev lika. Resultatet visade också att vid mindre mängd deg så blev genomsnittet högre vid 

byte mellan olika lekar när barnen hade tillgång till mindre mängd deg. Om det hade varit 

samma antal barn med vid liten mängd deg som vid mycket mängd deg så hade det kunnat 

påverka resultatet. Fler observationer hade också kunnat påverka resultatet.  

Intervjuerna visa lite på samma resultat som författaren fick genom observationerna. Till 

exempel att barnen kan vara väldigt kreativa i samband med degen och att det kan smitta av 

sig på de andra barnen. Resultatet påverkades inte av att det var två pedagoger med vid en och 

samma intervju och trots att den utfördes inne på avdelningen, eftersom de båda pedagogerna 

gav utförliga svar på frågorna i intervjun. De visade inga tecken på att det skulle vara störande 

och det var de själva som valde att genomföra intervjun på det här sättet. Annars menar 

Bryman (2002) att intervjuns genomförande bör vara på en lugn plats där intervjupersonen 

ska känna sig säker på att ingen annan kan höra vad som sägs. Trots de korta intervjuerna så 

påverkade det inte heller resultatet då pedagogerna vid de båda intervjutillfällena var aktiva 

och engagerade.  

Om alla vårdnadshavare hade skrivit på samtyckesbreven så hade fler barn kunnat delta i 

undersökningen och det hade kunnat påverka resultatet. 

 

 

 

5.2 Resultatdiskussion  

Syftet med den här undersökningen var att ta reda på hur mängden material påverkar barnens 

konstruktion och lek. Studiens resultat har visat att trots att det bara medverkade 15 barn, så 

konstruerar och leker barnen på olika sätt i samband med tillgång till olika mängd av play- 
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doh deg. Resultatet visar att barnens variationer inte var fler vid tillgång till mycket mängd 

deg. Dock visade resultatet att barnen skiftade mer mellan olika lekar i samband med mindre 

mängd deg. 

Om barn ska kunna uttrycka känslor och tankar och utveckla sin kreativitet och fantasi i 

konstruktionsleken behövs det formbara ostrukturerade material som till exempel träklossar, 

sand eller lera (Trageton, 2009). Större insats krävs då av barnet för att barnet ska kunna 

konstruera det som barnet behöver i sin lek, tvärtom blir det om materialet är av strukturerad 

art som till exempel dockor så behöver inte barnet göra så stor insats själv vilket bidrar till 

mindre konstruktionslek (ibid.). I samband med degen fick barnen under observationerna 

tillgång till att använda sig av sin fantasi och kreativitet då degen ses som ett ostrukturerat 

material och enligt författaren visar resultaten att barnens kreativitet flödade och leken var 

fantasirik. ”Att bygga, skapa och konstruera medverkar till att bevara och öka kreativiteten 

hos barn” (Utbildningsdepartementet, 2010, sid. 16). 

När barnen lekte vid ”degandet” så visade de en fantastisk kreativitet och fantasi. Mycket av 

det barnen konstruerade var väldigt likt det som de beskrev med sina egna ord att det var. 

Enligt Trageton (2009) så uppmuntrar barn i samma divergenta symbolfas (cirka 2 – 4 år) 

varandra till mer påhittiga lekar i samband med aktiviteten. I den konvergenta symbolleken 

skapas materialet av barnen (cirka 4 – 7 år) så att det är så likt som möjligt det konstruktionen 

ska föreställa.  

När barnen samspelar med varandra vid konstruktionsmaterial så inspirerar de även varandra. 

Mylesand (2012) menar att barn lär i samspel med andra och det individuella lärandet är svårt 

att tänka som att det är fristående från grupplärande. Det är också viktigt att barn får mötas 

med utmaningar men alla behöver inte utmanas samtidigt och det är viktigt att barn blir 

inspirerade av andra (ibid.). Som en av pedagogerna pratade om vid ett av intervjutillfällena, 

att många barn är väldigt kreativa i samband med degen och kan smitta av sig på de andra 

barnen. Genom observationerna fick observatören syn på att barnens lek smittade av sig. 

Barnen visade också på samspel när de ”degade” i samband med observationerna, då en del 

lekte bakningslek eller djurlek tillsammans. Mylesand (2012) skriver också i sin bok att det 

måste finnas material som tilltalar alla barn och alla olika byggkonstruktioner. Barnen kan då 

smitta av sig på varandra till att prova nya tekniker. Beroende på vad som ska konstrueras så 

styr det vilket material som ska användas. I resultatet framkom det från intervjuerna bland 

annat att det lätt kunde bli rörigt om det fanns för mycket material tillgängligt för barnen och 

att det kunde resultera i att barnen inte kunde koncentrera sig så bra. Observatören upplevde 

inte att barnen hade svårt att koncentrera sig när de hade tillgång till mycket mängd deg. 

Mylesand (2012) menar att man får sortera det som man anser är eller ska vara 

konstruktionsmaterial och göra barnen delaktiga i de besluten man tar i den frågan. Vilka 

material får barnen använda utanför ”bygghörnan” till exempel och vilka får inte det. Att låta 

konstruktionsmaterial vara just det är viktigt och särskilt med tanke på bygg och konstruktion 

(ibid.).  

Undersökningens resultat visar att barnen använder skapandet och leken i samband med 

degen som ett uttryck för något de vill förmedla utifrån sina egna erfarenheter. Författaren 

anser att barnen gavs möjlighet till utveckling och lärande vid aktiviteten med degen då de 

konstruerade många olika konstruktioner både vid liten mängd deg och vid mycket mängd 

deg. Lekarna var också av många olika slag när de hade tillgång till de olika mängderna av 

degen. Barnen fick under dessa observationer plocka fram sina egna erfarenheter och skapa 

utifrån sina egna erfarenheter, själva och tillsammans med andra. 
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I läroplanen för förskolan står det att 

 

”leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för 

att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i 

förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga 

att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken 

få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter” 

(Skolverket, 2010, sid. 6). 

 

Trageton (2009) betonar vikten av att det behövs mer ostrukturerat material i förskolorna och 

att de färdiga leksakerna kräver mindre insats av barnets egen fantasi och det bidrar till 

mindre skapande konstruktionslek hos barnen. 
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6. Slutsats 
Den här undersökningen genomfördes endast med femton barn. Den visar inte att det finns så 

stora skillnader i vad barn leker och konstruerar i samband med olika mängd av samma 

material. Att ge barn tillgång till större mängd av olika material skulle kunna bidra till att barn 

i förskolorna skapar mer variationer av materialen och andra lekar kanske skulle komma till 

uttryck ändå tänker jag eftersom litteraturen och forskningen pekar på att det är viktigt för 

barn i förskolan. Att plocka undan leksaker i förskolorna och ge barnen konstruktionsmaterial 

istället kanske bidrar mer till barnens utveckling och lärande. 

   

 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att göra en mer omfattande undersökning med fler barn och med fler 

förskolor för att se om resultatet skulle likna det som framkommit i den här undersökningen. 

Vidare forskning skulle också kunna vara att barnen får bygga utifrån en färdig prototyp eller 

bild i samband med play- doh deg, för detta förekommer troligtvis sällan i förskolans 

verksamhet. Det skulle också vara intressant att intervjua fler pedagoger för att se hur deras 

erfarenheter kring detta ser ut och hur de ser på teknik och lek i samband med degen. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till pedagoger  

Hej! Mitt namn är Ramona Wiklund och jag studerar till förskollärare. Jag är nu inne på näst sista 

terminen (termin 6/7) och jag ska skriva ett examensarbete. Ämnet i examensarbetet handlar om teknik 

och området jag kommer att fokusera på är bygg och konstruktion i förskolan. Som metod tänkte jag 

observera barn vid ett par tillfällen och intervjua ett par pedagoger. Detta behöver jag göra under 

v.XX-XX.  

Mitt syfte är att undersöka och jämföra hur barn i förskolan konstruerar och leker då de har tillgång till 

olika mängd av samma material.  

Vid det första tillfället för observation så tänkte jag att två barn ska få ”leka” med en liten mängd play- 

doh deg och vid det andra tillfället får två barn en mycket större mängd deg att ”leka” med. Vid 

observationstillfällena kommer jag att anteckna för hand vad barnen säger, gör och konstruerar och jag 

kommer eventuellt att ta lite bilder på deras konstruktioner. Observationerna varar i ungefär 30 

minuter, eller så länge barnen tycker att det är roligt. Intervjuerna vill jag genomföra med två 

pedagoger och då har jag tänkt intervjua en pedagog i taget under cirka 30 minuter. Jag kommer att 

anteckna era svar med papper och penna, samt spela in våra samtal med hjälp av min telefon. Vid 

intervjuerna kommer jag att ställa frågor om det mitt syfte med undersökningen handlar om. 

Eventuella frågor till er är: Hur upplever du att barnens konstruktioner och lek ser ut när de har 

tillgång till olika mängd material i förskolan? Hur arbetar ni och tänker kring barns konstruktionslek? 

Både ni och barnen har rätt att när som helst avbryta under studien. All data som jag får in under tiden 

för studien kommer att behandlas konfidentiellt och ingen annan kommer att ha tillgång till den 

förutom jag. När all data har samlats in, bearbetats och examensarbetet är färdigt och godkänt så 

kommer allt material som jag har från observationerna och intervjuerna att förstöras. Den färdigställda 

texten kommer inte att avslöja någons identitet eftersom det ska vara anonymt. Allt sker enligt de 

etiska förhållningssätt som finns att förhålla sig till. 

Jag ser fram emot att få genomföra undersökningen och jag hoppas att ni är intresserade av att vara 

med i studien  

Om ni har några frågor så kan ni kontakta mig via:  

Telefon: XXXX- XXXXXX  

Mail: XXXXXXXXXXXXXX                                 

                                                                                Med vänlig hälsning, Ramona Wiklund  
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Bilaga 2 

Brev till vårdnadshavare  

Hej! Mitt namn är Ramona Wiklund. Jag studerar till förskollärare på Karlstads Universitet 

och är inne på näst sista terminen, termin 6/7. Just nu håller jag på att skriva ett 

examensarbete som handlar om ämnet teknik. Jag har valt att inrikta mig på bygg och 

konstruktion i förskolan och skulle vilja undersöka hur barnens konstruktioner och lek 

påverkas av tillgången på material, genom att observera barn i sådana situationer. Jag kommer 

att observera barnen genom att sitta i närheten och titta, jag kommer att anteckna vad de säger, 

gör och vad de konstruerar. Eventuellt kommer jag att ta lite bilder på deras konstruktioner 

under tiden men jag kommer inte att ta bilder på barnen, det kan ju hända att deras händer 

syns på bilderna och hoppas då att detta är okej. Jag planerar att göra observationerna under v. 

XX och jag behöver medgivande från dig/er för att kunna utföra observationerna och för att 

kunna använda det insamlade materialet av observationerna. 

Ni kan när som helst avbryta att vara med i studien. All data som jag får in under tiden för 

studien kommer att behandlas konfidentiellt och ingen annan kommer att ha tillgång till den 

förutom jag. När all data har samlats in, bearbetats och examensarbetet är färdigt och godkänt 

så kommer allt material som jag har från observationerna att förstöras. Den färdigställda 

texten kommer inte att avslöja någons identitet eftersom det ska vara anonymt. Allt sker enligt 

de etiska förhållningssätt som finns att förhålla sig till.  

Talongen nedan ifylls av vårdnadshavare (Om barnet har två vårdnadshavare måste båda 

skriva under) och lämnas till personal senast den XXX. MVH, Ramona Wiklund  

  

(Kryssa i ett av alternativen nedan) 

□ JA, jag/ vi samtycker till att vårt barn får medverka i studien. 

□ NEJ, jag/ vi samtycker inte att vårt barn får medverka i studien 

 

 

Underskrift vårdnadshavare 

 

Namnförtydligande  
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett pedagoger  

Jag samtycker härmed till att bli intervjuad i den här studien och jag är medveten om vad 

studiens syfte är. Jag är väl informerad om de etiska förhållningssätten som studien bygger på 

och jag vet att jag när som helst har rätt att avbryta mitt deltagande. 

  

Ort/ datum 

 

Underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

Student 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor till pedagoger 

 

 Hur upplever du att barnens konstruktioner och lek ser ut när de har till-

gång till olika mängd av samma material i förskolan? 

  

 Vad konstruerar/leker de med mycket mängd av samma material? 

 

 Vad konstruerar/leker de med lite mängd av samma material? 

 

 Hur upplever du det att barnens konstruktioner och lek ser ut när de har 

tillgång till olika mängd av materialet play- doh deg? 

 

 Hur arbetar ni kring ämnet teknik i verksamheten? 

 

 Hur arbetar ni kring barns lek i verksamheten?(fri lek, vuxenstyrd) 

 

 Har du några egna tankar eller funderingar kring detta? 
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Bilaga 5  

Bilder av barnens konstruktioner vid mycket mängd deg: 

       

           

 

Bilder av barnens konstruktioner vid liten mängd deg: 

 

 

 


