
 
 
 
 
 

Bygg och konstruktion i förskolan 

En studie där pedagoger beskriver sitt arbete med bygg och konstruktion  

Build and construction in preschool 

A study where teachers describe their work with build and construction  

 

Emma Alvåg 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap  

Förskollärarprogrammet 

Grundnivå 15hp 

Handledare: Hans Lundqvist 

Examinator: Getahun Yacob Abraham 

Datum: 2016-06-18 

 



Abstract 

The purpose of this study is to examine how teachers are working with build and construction 

in preschool. Further how they reason on the basis of material importance for build and 

construction. Theoretical basis of the study is of the socio-cultural perspective and research 

method used qualitative semi-structured interviews. 

 

The result of the study shows that activities and any planning of build and construction in the 

surveyed preschools, to the greatest extent were based up on the children´s influence and 

interests. Further it shows the teachers thoughts on the prospects for planning and working 

with build and construction in preschool. It shows what kind of materials the interviewed 

teachers had access to. For example, all teachers had access to blocks, Lego and some form of 

recycling materials. The result also shows how teachers reason on the basis of material and 

it´s role in working with build and construction in preschool. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med bygg och konstruktion i 

förskolan samt hur de resonerar utifrån materialets betydelse för bygg och konstruktion. 

Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och som 

undersökningsmetod används kvalitativa semistrukturerade intervjuer.  

 

Studiens resultat visar att både aktiviteter och eventuell planering inom bygg och konstruktion 

i förskolan i största utsträckning grundar sig på barnens inflytande och intressen. Vidare 

pedagogernas tankar om förutsättningarna för att planera och arbeta med bygg och 

konstruktion i förskolan. Resultatet visar också vilket material som finns tillgängligt hos de 

intervjuade pedagogerna. Exempelvis så hade samtliga pedagoger tillgång till klossar, lego 

och någon form av återvinningsmaterial. Resultatet sammanfattar också hur pedagogerna 

resonerar om de olika materialen och deras betydelse för bygg och konstruktion i förskolan. 
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1 Inledning 
 

Det område som jag har valt att studera närmare är teknik i förskolan. Vidare hur pedagoger i 

verksamheten arbetar med bygg och konstruktion. Jag har tidigare sett på teknik som något 

avancerat och svårt. Bygg och konstruktion tyckte jag lät ännu mer obegripligt. Men i mitten 

av min utbildning så hade vi en bok på litteraturlistan framtagen av Mylesand (2007) i 

samarbete med lärarförbundets förlag som handlade om bygg och konstruktion i förskolan. 

Där beskriver hon hur bygg och konstruktion inte bara är en upplevelse som barnen får med 

sig i förskolan utan att det också är: 

ett språk barnen kan använda när de utforskar olika aspekter av sin omvärld och skapar 

sin egen identitet. Ett verktyg de har tillgång till för att bygga förståelse för olika fenomen 

i samhället (Mylesand, 2007, s. 15). 

Boken var skriven på ett sätt som tilltalade mig och den hjälpte mig att se på arbetet med bygg 

och konstruktion i förskolan ur ett annat perspektiv. Teknik i förskolan fick för mig nya 

infallsvinklar. Dels boken men även tidigare erfarenheter från den verksamhetsförlagda 

utbildningen har bidragit till att vidga mitt synfält gällande bygg- och konstruktionsarbetet i 

förskolan. Och det är utifrån detta som jag har valt att titta närmare på hur pedagoger arbetar 

med bygg och konstruktion i verksamheten. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med bygg och konstruktion i 

förskolan samt hur de resonerar om materialets betydelse för bygg och konstruktion. 

1.1.1 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts. 

 Hur beskriver pedagogerna att de arbetar med bygg och konstruktion i förskolan? 

 Vilket material finns tillgängligt för bygg och konstruktion? 

 Hur resonerar pedagogerna kring materialet och dess betydelse för bygg och 

konstruktion i förskolan?   
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

I denna del kommer tidigare och relevant forskning samt litteratur att presenteras. Studien 

kommer att utgå från detta, samt förankra det senare i processen. 

 

2.1 Vad betyder ordet teknik 

Ordet teknik definieras utifrån Nationalencyklopedin (2016) med innehåll som ´konstfärdig´, 

´hantverksmässig´, ´konstgjord´, ´konst´eller ´hantverk´. Att teknik är en sammanfattande 

benämning på alla människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda 

fysiska föremål. Vidare så sammanfattas ordet konstruktion i tekniska sammanhang med 

´sammanfogning´, `byggnad´, ´uppställning´, ´ordning´, ´bygga upp´ och ´bygga´. Mylesand 

(2007) menar att bygg och konstruktion är ett språk som barnen kan använda sig av när de 

utforskar sin egen omvärld och ska till att utveckla sin egen identitet. 

 

2.2 Teknik i förskolans läroplan 

I den reviderade läroplanen för förskolan så förstärktes målen inom teknik med att: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 

fungerar, 

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

material och redskap, 

Förskollärare ska ansvara för 

 att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

- stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik, 

Arbetslaget ska 

 utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt 

för matematik, naturvetenskap och teknik (Skolverket, 2010, ss. 10-11). 
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Bakgrunden till ändringar i förskolans läroplan inom teknik var bland annat att den tekniska 

utvecklingen går allt fortare och att det är av stor vikt att barnen i förskolan får hjälp att göra 

tekniken i sin vardag förståelig. Detta ska ske genom ett utforskande arbetssätt där barnen 

”ges förutsättningar att undersöka och analysera tekniska lösningar och själva bygga, skapa 

och konstruera” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 14). Samt att barnen får utlopp för sin 

kreativitet och genom det också en förståelse för tekniken i deras omgivning samt kunskapen 

som den bär med sig (Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

2.3 Bygg och konstruktion 

Enligt Parker-Rees (1997) så behöver barn för att uppnå självständighet få orientera sig i sin 

omvärld och kontinuerligt möta nytt material, nya verktyg och tekniker för att upptäcka och se 

vilka möjligheter det ger dem. Han menar inte på något sätt att de behöver upptäcka hjulet på 

nytt men att vuxna med lite fingertoppskänsla kan stödja och introducera barnen till nya 

verktyg som på så sätt kan möjliggöra för genomförandet av sina skapande idéer. Han ser den 

fria leken, där vuxna drar sig tillbaka och barnen leker själva som en problematisk situation. 

Han menar att barnen kan komma att se på den fria leken som betydelselös om vuxna helt 

avskärmar sig ifrån den. Och att de vuxna visar på ett stort engagemang vid andra tillfällen, 

som exempelvis i planerade aktiviteter. Han menar att det vore negativt för den framtida 

utvecklingen ifall den fria leken och de planerade aktiviteterna blir obalanserade och att 

barnen kontrollerar den ena delen och de vuxna den andra. Han anser att de måste mötas på 

mitten då självständighet är en produkt av social interaktion och att den inte kan utvecklas 

fullt ut om barnen lämnas helt åt sig själva (Parker-Rees, 1997). 

 

Hamerslag (2013) genomförde en studie på en förskoleavdelning i Sverige som inspirerats av 

Reggio Emilia. Hon beskriver utifrån studien där bland annat barnens deltagande och 

delaktighet undersöktes att både barn och pedagoger är aktiva aktörer. Samt att både barnen 

och pedagogerna är lyhörda för varandras intressen och att båda sidor ges chansen att 

argumentera för sina intressen i projekten. Hon beskriver vidare hur pedagogerna är aktiva 

genom ständig reflektion samt dokumentation av vad barnen tidigare har skapat för att ta in 

barnens intressen i projekten. Samtidigt så ansvarar pedagogerna för att hålla projektet inom 

de bestämda ramarna och inte plockar in barnens idéer som inte är relaterade till det pågående 
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projektet. Hennes resultat visar hur ”pedagogernas arbete för att skapa förutsättningar för 

barns deltagande är intimt sammankopplat med och beroende av barnens eget aktörskap” 

(Hamerslag, 2013, s. 129). Vidare menar hon att varken barnen eller pedagogerna ensam styr 

någon av bygg- och konstruktionsaktiviteterna i projekten utan att samspelet mellan dem är 

betydelsefullt.  

 

Mylesand (2007) betonar ytterligare vikten av samspel och samarbete. Hon menar att bygg 

och konstruktion inte enbart handlar om att bygga och konstruera utan att: 

 

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

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

”Att bygga och konstruera handlar mycket om tekniker, geometri, matematik och 

materialkännedom. Matematiska begrepp används hela tiden för att göra jämförelser: 

längre, kortare, tyngre, lättare, högre, lägre och så vidare” (Mylesand, 2007, ss. 21-22). 

 

Barnen bygger upp relationer både med varandra, till material men också till den kontext de 

befinner sig i. Vidare att de lär sig vikten av samarbete men också att de utforskar sin egen 

individualitet. Hon beskriver att inom bygg och konstruktion så ryms också en demokratisk 

struktur, att barnen får möjlighet till att vara en del av någonting större. Att barnen genom 

bygg och konstruktion och i samarbete med varandra får tillgång till värdefulla erfarenheter. 

”De lär sig göra val, och att pröva och ompröva efter sina hypoteser och nya 

ställningstagande” (Mylesand, 2007, s. 22). När barnen konstruerar så blir följden också att de 

reflekterar tillsammans för att gå vidare i arbetet, och bygger då samtidigt upp nya språkliga 

begrepp. Hon beskriver deras bygghörna och hur den ska fungera som en demokratisk 

mötesplats för alla, d.v.s. möten mellan barnen, barnen och materialet samt mellan barnen och 

vuxna. Samt att det alltid ska finnas en närvarande pedagog som kan utmana barnen 

(Mylesand, 2007). 

 

En som har liknande tankar om att arbeta inom ämnesområdet teknik är Stables (1997). Hon 

menar att barn i förskoleåldern inte begränsas av vad de inte kan. Utan att deras nyfikenhet 

och deras vilja att få saker att fungera uppmuntrar dem att undersöka material etc. och att 
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detta då leder fram till problemlösande aktiviteter. Hennes åsikt är att barn måste få 

möjligheten till att lära genom praktisk erfarenhet i en social omgivning, där lärprocessen 

tillåter att barnen skapar en förståelse för sin omvärld. Och att det borde ske utifrån saker som 

barnen kan relatera till. Detta anser hon som viktigt i arbetet med de yngre barnen. Där barn 

som tidigt får stöd till att utveckla sin skapande förmåga samt att komma i underfund med hur 

saker och ting fungerar har en större chans att utveckla sitt tekniska kunnande. Därför menar 

hon att alla barn ska få förutsättningar till samma lärande tidigt i livet (Stables, 1997). Något 

som också läroplanen för förskolan är väldigt tydlig med att ”utbildningen i förskolan ska, 

varhelst den anordnas, vara likvärdig.” (Skolverket, 2010, s. 5). 

 

Siraj-Blatchford & Siraj-Blatchford (1998) genomförde en studie med femåringar från två 

skolor i London där barns förmåga att designa och konstruera undersöktes. Materialet som 

barnen konstruerade med var legoklossar och gick att sammanfoga i upp till 450 stycken olika 

konstellationer. Barnen delades in i tre huvudgrupper med två undersökningsgrupper i 

vardera. Grupperna beskrevs som följande; 

 

 Två interventionsgrupper där pedagogerna undervisade nära barnen, samtalade, 

diskuterade och hela tiden fanns som stöd och uppmuntrade dem.  

 Två grupper som hade fri tillgång till materialet att göra vad de ville utifrån det men 

som bara hade tillgång till hjälp om de frågade efter den. 

 Två kontrollgrupper som inte hade tillgång till materialet över huvud taget och 

undervisades ”som vanligt” i klassrummet.  

 

Studiens resultat visade efter 7 veckor att barnen i interventionsgrupperna utvecklade sina 

konstruktioner med ytterligare material, mer detaljerade och genomtänkta än de övriga 

grupperna. Resultatet utmärkte sig utifrån hur aktiv pedagogens roll var i den gruppen som 

bara hade tillgång till hjälp om de bad om den. Den gruppens resultat hade till och med 

försämrats från studiens start sett utifrån både kvalité och kvantitet. Studiens slutsats var att 

ett välplanerat och genomtänkt arbete där pedagogerna var engagerade och aktiva nära barnen 

resulterade i en vidare och djupare förståelse för teknik hos barnen. Till skillnad från att göra 

materialet tillgängligt för barnen men sedan lämna dem att själva utforska och undersöka det 

(Siraj-Blatchford & Siraj-Blatchford, 1998). 
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2.3.1 Materialets betydelse 

Trageton (1996) menar att en förutsättning för barns möjligheter att skapa tredimensionella 

konstruktioner är just att de har tillgång till olika slags material. Han kallar dem för 

skapandemedier och har delat in dem i två olika grupper, plastiska och konstruktiva media. 

Plastiska media (naturmaterial): sand & lera. Inom den plastiska median så är materialen 

formlösa, d.v.s. att materialet för stunden tar den form som barnen väljer att ge det. Sand och 

lera klassas som de viktigaste  materialen och tillsammans med vatten så kan deras 

egenskaper formas och ge uttryck på olika sätt. Förekommande ersättningsmaterial i förskolan 

som exempelvis plastilina eller trolldeg räknas inte inom detta område då det inte har lika hög 

formbarhet och aldrig kommer bli något annat än just ersättningsmaterial. Konstruktiva media 

(kulturmaterial): byggklossar, fasta material & flexibla material.  I den konstruktiva median 

placeras byggklossar, han poängterar att kvantiteten är avgörande för formvariationen så helst 

ett stort antal träklossar, men att det också går att använda sig av plåtburkar, 

mjölkförpackningar, toarullar, brädbitar och madrasser när man bygger. Fasta material 

beskriver han som skräp-, natur- och slöjdmaterial där skräp numera benämns som berikande 

material, eller återvinningsmaterial. Naturmaterial så som kottar, stenar, grenar m.m. räknas 

inom denna kategori men blir till slöjdmaterial i samma stund som man använder ett verktyg 

eller redskap för att förändra det. Vidare till det flexibla, eller mjuka materialet räknas allt 

material som barn lätt kan förändra genom att exempelvis böja dem. Trageton nämner 

metalltråd, folie och ståltrådsnät som de viktigaste. Men även att böjliga naturmaterial samt 

ull, vadd, textilier, snören och garn räknas hit (Trageton, 1996). 

 

Mylesand (2007) betonar att hon inte längre tror att det finns några begränsningar för vilket 

material som barnen kan använda sig av utan snarare att eventuella begränsningar i så fall 

finns hos pedagogen själv. Vidare menar hon att man måste planera upp en bygg- och 

konstruktionsmiljö som innehåller material som utmanar på olika nivåer så att det enskilda 

barnets behov och intresse tillgodoses. Det är då barnen kan mötas i miljön, inspirera och 

”smitta” av sig på varandra att prova nya tekniker. Även att det finns material för olika sorters 

byggkonstruktioner och något som passar och tilltalar alla barn. Samt att materialet framträder 

i olika former och strukturer där det inte alltid är en självklarhet vad det ska användas till, det 

blir en inbjudan till eget utforskande för barnen menar hon. Hon menar också att det är viktigt 

att det finns tillräckligt mycket av varje sorts byggmaterial så att det finns möjlighet för flera 
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att bygga samtidigt. Men också att om det finns tillgång till byggmaterial både utomhus och 

inomhus så skapar det olika förutsättningar för konstruktion, och att material som kanske har 

tjänat färdigt sitt syfte inomhus kan få nytt liv och bidra till någon annan bygg- och 

konstruktionsaktivitet utomhus istället (Mylesand, 2007). 

 

Odegard (2010) beskriver i sin masteruppsats hur återvinningsmaterial som blir ”räddat” från 

soporna förlorar funktionen som den tidigare har haft. Att det istället transformeras till ett 

skapande material som tilltalar barnen just för att det inte finns något förbestämt som det ska 

användas till. Barnen kan konstruera alla möjliga slags konstruktioner utan att det egentligen 

behöver resultera i att det blir någon slutlig produkt att sätta namn på, utan dom bara skapar. 

Hon beskriver att genom hennes arbete så uppenbarade det sig många olika perspektiv på att 

arbeta med återvinningsmaterial. Därför finns det inget ”rätt” svar på hur vida 

återvinnigsmaterial främjar barns kreativitet. Men hon menar ändå att undersökningen visade 

på att det fanns många tecken på att återvinningsmaterialet uppmuntrade till kreativitet i 

pedagogiska sammanhang (Odegard, 2010). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 

Denna studie är gjord utifrån ett sociokulturellt perspektiv som Lev S. Vygotskij lade grunden 

för. Han menade att det är ”interaktionen mellan utveckling och undervisning som är 

förutsättningen för lärandet” (Vygotskij, 1999, s. 15). Till exempel att barnets sätt att tänka 

utformas beroende på sociala och kulturella erfarenheter. Att barn genom samtal får tillgång 

till andra människors erfarenheter och språkliga begrepp (Vygotskij, 1999). Vidare att de 

genom samspelet med andra människor formas som tänkande, kännande och 

kommunicerande individer (Säljö, 2011).  

 

Språk och kommunikation är en central del i det sociokulturella perspektivet. Barnets lärande 

sker som en social process. Lärandet sker tillsammans med andra och av andra vilket också 

gör lärandet till ett kulturellt fenomen och kulturen blir på så vis social (Vygotskij, 1999). Ett 

av Vygotskijs mest kända bidrag inom pedagogiken är hans tanke om den närmaste 

utvecklingszonen, även kallad den proximala utvecklingszonen. Där barnet med stöd från 

eller i samarbete med en mer kompetent person kan utveckla sitt lärande (Säljö, 2011). 

 

Inom det sociokulturella perspektivet finns begreppet mediering som Säljö (2011) beskriver 

som att vi människor till skillnad från andra varelser använder oss av redskap för att 

underlätta vår vardag och dessutom utvecklar dem för att fungera som hjälpmedel i vårt 

samhälle. Exempelvis hur vi använder en hammare för att spika eller en shoppinglista när vi 

handlar. Han beskriver hur hammaren i det här fallet används som en förlängning av vår 

kropp medan shoppinglistan istället blir som ett stöd för vårt minne. Vygotskij (1999) skiljer 

på två olika slags redskap, nämligen de fysiska och de psykologiska redskapen. De fysiska 

redskapen brukar också kallas för artefakter, då de är av människan tillverkade föremål (Säljö, 

2011; Vygotskij, 1999).  
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4 Metodologisk ansats och val av metod 
 

I denna del presenteras studiens tillvägagångssätt, varför metoden valdes samt urvalet inför 

intervjuerna. Vidare så beskrivs själva genomförandet, vilka etiska hänsynstaganden som 

studien har anpassat sig efter, bearbetning av insamlat material liksom studiens validitet samt 

reliabilitet.  

 

4.1 Urval 

I studien medverkade 7 stycken pedagoger som alla arbetar i förskolor inom en och samma 

kommun. Intervjudeltagarna valdes ut slumpmässigt utifrån de pedagoger som svarade först 

att de kunde delta i studien. Studien utformades inte utifrån några specifika ålderskriterier på 

intervjudeltagarnas barngrupper utan kunde omfattas av förskolebarn i alla åldrar. De 

medverkande intervjudeltagarna arbetade med barn i åldersgrupperna: 1-3 år (1 deltagare), 1-

5 år (2 deltagare), 3-5 år (1deltagare) och 3-6 år (3 deltagare). 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer i semistrukturerad form med en intervjuguide, 

se bilaga 3. Metoden valdes utifrån den möjlighet det ger att kunna intervjua i samtalsform. 

Intervjudeltagaren får då stort utrymme för det egna ordet samtidigt som det ger en trygghet 

för studiens syfte att samtalet sker runt utvalda frågor. På så vis håller sig intervjuen kring det 

aktuella ämnet (Bryman, 2011; Löfgren, 2014). Intervjuerna spelades in med en diktafon och 

deltagarnas identitet kodades om till siffror vid intervjutillfället. Diktafonen användes som ett 

hjälpande verktyg, dels för att inte missa någon information under själva intervjuerna men 

också för att kunna fokusera på intervjudeltagaren istället för att sitta och anteckna. 

Ljudinspelningarna visade sig vara oerhört värdefulla för studiens analys och 

sammanställning av resultat (Bryman, 2011). 
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4.2.1 Bearbetning av materialet 

Efter intervjuerna så transkriberades ljudfilerna till text. Det var tidskrävande men bidrog med 

mycket information till studien. När transkriberingen av alla 7 intervjuerna var färdig så 

sammanfattades pedagogernas svar under varje intervjufråga för att tydligare kunna 

sammanställa vilka resultat det hade genererat. Vid intervjuerna användes två 

bakgrundsfrågor, vilken utbildning de hade samt åldersgrupp på barnen. Studien har enbart 

analyserat och sammanställt utifrån vilken åldersgrupp pedagogerna arbetade i, då det inte var 

relevant utifrån studiens syfte att undersöka vilken utbildning pedagogerna hade. Svaren på 

intervjufråga 7 redovisas inte av samma anledning. Vidare så redovisas inte svaren på 

intervjufråga 9 om hur pedagogerna skulle arbeta mot ett specifikt läroplansmål då svaren inte 

har kunnat sammanställas på ett bra sätt. För mer information om intervjufrågorna, se bilaga 

3. 

 

4.3 Genomförande 

Här sammanfattas studiens genomförande. Kontakt togs i första hand med diverse 

förskolechefer inom både kommunala och privata instanser. Där information om studiens 

syfte, samtyckesblankett samt intervjuguide presenterades. Efter klartecken från dem så togs 

kontakt med förskolorna och dess personal. Beroende på förskolechefens svar så kontaktades 

personalen på olika sätt. Exempelvis genom mail, telefon eller att personalen själva tog 

kontakt vid intresse.  

 

Inför intervjuerna så gjordes en testintervju för att uppskatta ungefär hur mycket tid som 

behövdes vid intervjutillfällena. Testintervjun tog nästan 25 minuter att genomföra så jag 

uppskattade tiden till 20-30 minuter. Informationen förmedlades vidare till aktuella 

intervjudeltagare med reservation för att tiden kunde variera utifrån hur mycket man hade att 

förmedla kring studiens område. När det kommer till material så skrevs tillräckligt många 

kopior av samtyckesblanketten och intervjuguiden ut på förhand så att pedagogerna direkt 

kunde lämna sitt samtycke för medverkan i studien. Slutligen så undersöktes diktafonen så att 

den fungerade som den skulle. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på samtliga 

förskolor där barngruppen inte var närvarande. 
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4.4 Forskningsetiska överväganden 

Studien har anpassat sig utifrån vetenskapsrådets (2011) kriterier för god forskningssed 

gällande sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet.  

 

Deltagarna har blivit informerade om studiens syfte och i samband med intervjuerna gett sitt 

samtycke till deltagandet. Vidare har de informerats om att deltagandet är helt frivilligt och att 

de när som helst kan välja att avbryta deltagandet utan närmare motivering. Deltagarna har 

också blivit informerade om att ljudupptagning kommer att ske vid intervjutillfället och att 

deltagandet samt uppgifter kommer att behandlas med största konfidentialitet. Kodnyckeln till 

deltagarnas identitet har förvarats på ett sätt så att inga obehöriga har kunnat ta del av den. 

Deltagarna har gett sitt samtycke till att innehåll från intervjuerna får behandlas och redovisas 

i examensarbetets resultat. Vidare har det tydligt informerats om att vid godkännande av 

examensarbetet så kommer allt insamlat råmaterial att förstöras (Löfdahl, 2014; 

Vetenskapsrådet, 2011). 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet  

Validitet innebär enligt Bjereld (2009) m.fl. att studien verkligen undersöker det som den 

avser att undersöka. Validiteten kan anses som hög i och med att studien har uppnått sitt syfte 

och besvarat dess frågeställningar. Däremot kan den innehållsliga validiteten i studien inte 

betraktas som stor då den är utförd i en liten skala med endast 7 stycken intervjudeltagare 

inom samma kommun. Studien återspeglar därför bara en liten del av hur förskolor arbetar 

med bygg och konstruktion i förskolan och hur de resonerar om materialets betydelse 

(Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2009). 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet innebär hur stor studiens tillförlitlighet är. Om resultatet av studiens undersökning 

skulle bli densamma om exempelvis pedagogerna hade intervjuats fler än en gång. Denna 

studie använde sig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide (se 

bilaga 3) vilket också resulterade i att ingen av intervjuerna blev den andra helt lik. 
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Samtalsfrågorna ställdes i lite olika följder och följdfrågorna kunde ibland variera beroende 

på samtalets gång. Utifrån detta så skulle också studiens reliabilitet till viss del kunna 

ifrågasättas om man väljer att utgå från att förskolans miljö och arbetssätt är densamma 

överallt, ett resonemang som inte denna studie har utgått från då sociala och kulturella 

erfarenheter kan göra att arbetssätten och miljön utformas på olika sätt. I och med att jag har 

använt mig av en diktafon som verktyg under mina intervjuer så menar jag att det tillför en 

stor reliabilitet till insamlandet av studiens empiriska data. Utifrån ljudfilerna så kan jag 

verifiera det jag skriver om och hänvisar till i studiens resultat, analys och diskussion 

(Bryman, 2011; Johansson & Svedner, 2010). 

 

  



 

13 

 

5 Resultat och analys 
 

Studiens resultat har delats in under tre rubriker: arbeta med bygg och konstruktion, planering 

av bygg- och konstruktionsaktiviteter samt material för bygg och konstruktion. Resultatet 

bygger på studiens intervjufrågor (se bilaga 3) och jag har valt att redovisa dem i 7 figurer. 

Jag har bearbetat och analyserat svaren som pedagogerna har lämnat och har i figurerna 

sammanfattat dem inom de kategorier som var närmast.  

 

5.1 Arbeta med bygg och konstruktion  

Under denna rubrik sammanfattas och presenteras de resultat som studiens undersökning har 

kommit fram till om vad bygg och konstruktion innebär för studiens pedagoger.  Hur de 

arbetar med och inspirerar barnens intresse för bygg och konstruktion.  

 

 

Figur 1: Vad innebär bygg och konstruktion för pedagogerna? Resultat av intervjufråga 1 (se bilaga 3). 

 

Resultatet av intervjufrågorna (se figur 1) visar att samtliga pedagoger ansåg att bygg och 

konstruktion innebär att man hanterar material och olika tekniker. 
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Figur 2: Hur arbetar pedagogerna med bygg och konstruktion i förskolan och stimulerar barnens intresse för det? 

Resultat av intervjufråga 2 och 4 (se bilaga 3). 

 

På frågan om hur pedagogerna arbetade med och stimulerade barnens intresse för bygg och 

konstruktion uppgav 6 av 7 pedagoger (se figur 2) att de fokuserade på att följa barnens tankar 

och intressen samt genom att vara nära barnen och genom samtal uppmuntra och utmana 

barnen vidare i sina tänkande gällande bygg och konstruktion, att vara en så kallad aktiv 

pedagog. Figur 2 visar även att 5 av 7 pedagoger fokuserade på bra miljöer för lärande samt 

att uppdatera och tillgodose att barnen hade tillgång till olika material.  

”Det, ja bygg och konstruktion är ju att man kan få tillgå olika material och klara, kunna 

bygga olika världar eller byggnader. Vad de än vill inspireras till liksom, vi har ju mycket 

material tillgängligt där inne. Och planer på att tillföra ännu mer naturmaterial”.  

”Vi har en, ett arbetssätt där, som bygger ganska mycket på att barnen själva tar del av 

materialet som vi har tillgängligt. Vi har inte så många styrda aktiviteter utan det är 

ganska ”fritt”, men det är fortfarande så att vi som pedagoger, eller som förskollärare är 

aktiva i barngruppen och det ligger på vårt ansvar att, vi strävar mot förskolans, 

läroplansmålen”.  

”Rallytidningar, lite affischer så att det liksom, hur man påverkar också så att den kan 

inspirera så att man, ja det är väl det också att miljön också kan smitta av deras intresse 

kring. Ja men som det här med rallybilarna och då var det ju också så att då satt dom i 
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kuben och körde bil och så såg man att det är ju en växelspak, det är lampor, det är 

vindrutetorkare, och det blev ju också någonting som följde med skapandet med de 

bilarna de gjorde själva. Att det var små detaljerna som var, det var säten, det var 

säkerhetsbälten som man tog garn av, man gjorde säten i kartong, man tog toarullar som 

däck och sen här också konstruktion, att hur ska man få en bil att rulla? Så att det blir ju 

liksom så mycket tankar”.  

 

Pedagogerna beskriver bland annat att bygg och konstruktion innebär att man har tillgång till 

olika material, vilket också Trageton (1996) menar är en förutsättning för barns möjligheter 

att skapa tredimensionella konstruktioner. En pedagog beskriver att deras arbetssätt är ganska 

fritt från styrda aktiviteter och att barnen själva tar del av det material som finns tillgängligt. 

Men att pedagogerna arbetar aktivt i barngruppen och ansvarar för att tillämpa de strävansmål 

som finns för förskolan i och med dess läroplan (Skolverket, 2010). För att inspirera barnens 

intresse för bygg och konstruktion så beskriver en pedagog att de bland annat använder sig av 

miljön som inspirationskälla för barnen. I det här fallet genom exempelvis affischer och 

tidningar som är kopplade till ämnet. Även Mylesand (2007) betonar vikten av en planerad 

bygg-och konstruktionsmiljö där barnen kan mötas, bli inspirerad och vidare inspirera 

varandra. Pedagogen beskriver en situation från ett av deras tidigare projekt med tema rally 

som utgångspunkt för bygg och konstruktion. För att barnen skulle få en upplevelse av hur det 

kändes att köra rallybil på riktigt så använde de sig av sin egenbyggda kub (en konstruktion 

med tre tygväggar utan tak). De använde projektorn för att projicera en rallybil som körde på 

väggen framför kuben och barnen kunde då sitta och ”köra” rallybil inne i kuben. Pedagogen 

beskriver hur barnen senare använde sig av inspirationen när de konstruerade sina egna bilar. 

Då det framför allt var detaljerna som fick stor plats i barnens egna konstruktioner. 
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5.2 Planering av bygg- och konstruktionsaktiviteter 

Här sammanfattas och presenteras de resultat som studiens undersökning har kommit fram till 

gällande pedagogers planering av aktiviteter inom bygg och konstruktion i förskolan. 

 

5.2.1 Hur resonerar pedagogerna när de planerar aktiviteter 

Frågan ställdes till pedagogerna hur de skulle gå till väga när de planerar aktiviteter där bygg 

och konstruktion är i fokus. Figur 3 visar resultatet av de områden som pedagogerna anser är 

väsentliga när de planerar aktiviteter.  

 

 

 

Figur 3: Hur planerar pedagogerna aktiviteter? Resultat av intervjufråga 3 (se bilaga 3). 

 

En pedagog hänvisade tydligt till att de inte hade ett arbetssätt som grundade sig i planerade 

aktiviteter. Resultatet av studiens undersökning visar att 5 av 7 pedagoger planerade utifrån 

barnens intressen och inflytande i bygg- och konstruktionsaktiviteterna. Vidare att 4 av 7 

pedagoger ansåg sig planera utifrån material. Att materialtillgången var betydelsefull och att 

barnen själva fick utforska och utvärdera olika sorters material. 3 av 7 pedagoger menade att 

de planerade aktiviteter tillsammans med barnen och slutligen att en pedagog planerade bygg-

och konstruktionsaktiviteter utifrån innehåll i förskolans läroplan.  
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”Vårat arbetssätt är ju inte lärarlett på det sättet utan vi utgår ju från barns inflytande 

och nyfikenhet”. Vidare att ”vi ser vart barnens intresse är och sen vill vi liksom fullfölja 

det”. 

”dokumenterar om vad dom säger och så utifrån det dom säger sen så spinner ju vi 

vidare. Också försöka få dom och få en upplevelse, en fysisk upplevelse liksom av 

någonting att man, att man gör någonting så”. 

”Jag tänker också på det här just med att man har nån slags självkänsla eller 

självförtroende själv som går kring skapande eller att man har provat på olika material. 

Då kan man också när man är en stund tillsammans med barnen förstå vilka barn som 

behöver det stödet. Man förstår också när man ska vara delaktig men man förstår när 

man ska dra sig undan. Alltså man känner sig trygg med olika slags material sen lär man 

sig, man kan ju inte alla material men det är på något sätt en grundförutsättning”. 

 

En pedagog beskriver att deras arbetssätt innebär att de inte planerar aktiviteter utan istället 

utgår från barnens inflytande och nyfikenhet, att de ser var barnens intresse finns och sedan 

följer det. Vidare så beskriver en annan pedagog att de dokumenterar vad barnen säger och 

arbetar vidare utifrån det. Något som också Hamerslag (2013) beskriver som betydelsefullt 

utifrån barns deltagande och delaktighet. Pedagogen beskriver även att de strävar efter att 

barnen ska få en fysisk upplevelse i aktiviteterna. En pedagog beskriver vikten av att 

pedagogerna själva har någon form av förkunskaper gällande olika material. Att det ger ett 

visst självförtroende och att de känner till vilka eventuella svårigheter vissa material bär med 

sig. Pedagogerna kan då vara uppmärkssamma på detta för att kunna kliva fram och stödja 

barnen vid behov. Då kan barnet i så fall få stöd av och samarbeta med en mer kompetent 

person för att utveckla sitt lärande, som Säljö (2011) beskriver utifrån Vygotskijs tankar om 

den proximala utvecklingszonen.  
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5.2.2 Pedagogernas förutsättningar för att planera aktiviteter 

 

 
Figur 4: Känner pedagogerna att de är begränsade i sin planering utifrån de förutsättningar som de har? Resultat av 

intervjufråga 3 (se bilaga 3). 

 

Vid frågan på om de kände att de hade någon begränsning i sin planering så blev resultatet 

uppdelat i tre olika kategorier (se figur 4). Resultatet visar att 3 av 7 pedagoger inte upplevde 

att de var begränsade i sin planering av aktiviteter inom bygg och konstruktion. Däremot så 

uppgav 4 av 7 pedagoger att de på olika sätt var begränsade i sin planering. Studiens resultat 

visar även att de pedagoger som på något sätt upplevde begränsningar i sin planering uttryckte 

önskemål om mer tid till reflektion, större budget, vidare fortbildning samt att på olika sätt 

förändra ute-och innemiljön. 

 

”Nej, jag gör faktiskt inte det. Och det känns jätteskönt att kunna säga det för jag känner 

att vi har väldigt mycket tid och vi har material. Man kan hitta allt möjligt man kan 

bygga av och barnen är väldigt påhittiga. Den tiden bestämmer vi själva vad vi lägger 

på”. 

”Nu väljer vi, det här året så väljer vi bygg och konstruktion, då skulle vi inte ha några 

begränsningar tror jag utan då skulle det va, vi skulle ha alla möjligheter att satsa både 

tidsmässigt och när det gäller material”. 
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En av pedagogerna beskriver att det inte finns några begränsningar för deras förutsättningar 

för att planera aktiviteter. Pedagogen upplever att de har gott om både tid och material samt 

att de kan hitta allt möjligt de kan bygga med och att barnen är väldigt påhittiga. Pedagogens 

beskrivning tyder på ett öppet förhållningssätt hos både pedagoger och barn gentemot olika 

sorters material där Mylesand (2007) menar att om det finns begränsningar så brukar de 

finnas hos pedagogerna. En annan pedagog beskriver att de inte har valt att fokusera på bygg 

och konstruktion för tillfället men att om de skulle välja att satsa på det så skulle de inte vara 

begränsade i sin planering, varken tidsmässigt eller när det gäller material.  

 

5.3 Material för bygg och konstruktion 

 

5.3.1 Tillgängligt material 

 

 
 
Figur 5: Vilket material har pedagogerna tillgängligt för bygg och konstruktion? Resultat av intervjufråga 5 (se bilaga 

3). 

 

Samtliga pedagoger uppgav att de hade tillgång till klossar, lego och någon form av 

återvinningsmaterial (se figur 5). Plus-plus mini var ett material som fanns tillgängligt hos 6 

av 7 pedagoger på avdelningarna med åldersgrupper på 1-5 & 3-5 år. Däremot så uppgav 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Vad har ni tillgång till för material?

Plus-plus mini

Tågbanor

Lego/Duplo

Mekano

Klossar

Kaplastavar

Magnetmaterial

Större material av trä

Naturmaterial

Återvinningsmaterial



 

20 

 

pedagogen på avdelningen med åldersgruppen 1-3 år att de hade tillgång till den större 

varianten av plus-plus. Tågbanor var ett material som 3 av 7 pedagoger som arbetar på 

avdelningar med barn i åldrarna 1-3 år och 1-5 år uppgav att de hade tillgång till. Enligt 

samtliga pedagoger så hade barnen fri tillgång till allt material bortsett från enstaka saker av 

säkerhetsskäl, exempelvis limpistoler.  

 

 

Figur 6: Pedagogernas svar om tillgängligt material (se figur 5) kategoriserade utifrån Tragetons (1996) klassificering 

av kulturmaterial (se 2.3.1). 

 

Figur 6 visar hur de olika materialen som pedagogerna hade tillgång till (se figur 5) skulle 

placeras utifrån Tragetons (1996) sätt att kategorisera kulturmaterial (konstruktiva media). 

Återvinningsmaterial som exempelvis mjölkkartonger och toarullar placerar sig inom två 

kategorier, nämligen som byggklossar och fasta material. Samma gäller naturmaterial som 

placeras inom fasta och flexibla material beroende på om de är böjliga eller inte. Resultatet 

visar att utifrån detta sätt att kategorisera material så hade pedagogerna tillgång till 9 olika 

sorters material som Trageton (1996) placerar inom byggklossar i den konstruktiva median (se 

2.3.1).  

 

”Ja det är väl stort material. Stora grejer som man kan bygga tillsammans, som skaffa, 

som bli liksom sammanhållning kan jag känna. Bygga någonting tillsammans. Alltså så 
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små saker blir ju liksom att man bygger själv. Men för att skaffa samhörighet då och allt 

det här så är ju stort byggmaterial också viktigt”.  

”Jag resonerar väl på det sättet att jag känner att allt material som man har på förskolan 

och då även konstruktion, bygg och konstruktion, det måste ju bytas ut. Det måste ju 

hållas igång ett intresse av barnen. För har man samma saker hela tiden så, så kanske 

det inte, ja, intresset stagnerar”. 

”Jag kan känna kanske att vi skulle kunna utveckla eller att jag skulle vilja, att vi ska 

kanske, ha lite mindre material som inte är så förutsägbart kan jag känna ibland. Att man 

kanske kan få, vi hade såna där stora tunnor ett tag som, ja, runda såna här kuber nästan 

som man kan bygga med, ganska stora och jag skulle vilja ha ännu mer sånt för det 

tycker jag är viktigt att det inte är så färdigt på något sätt, så det utmanar till mer 

fantasi”.  

 

En pedagog beskriver att stort material eller stora grejer som barnen kan bygga tillsammans är 

viktigt för sammanhållningen i barngruppen. Att barnen inte får samma upplevelser med 

material som är fysiskt mindre då barnen i så fall oftast bygger själva. Mylesands (2007) 

tankar om bygg och konstruktion inrymmer en stor del av samspel och samarbete mellan 

barnen, där relationer byggs upp, hypoteser prövas och omprövas och barnen får tillgång till 

värdefulla erfarenheter. Utifrån detta kan slutsatsen dras att utan tillgång till stort material så 

går barnen miste om det som hon beskriver om att få vara en del av någonting större. En 

pedagog menar att det material som finns tillgängligt på förskolan för bygg och konstruktion 

måste bytas ut då och då för att barnens intresse för materialet avtar. Vidare så menar en annan 

pedagog att de skulle vilja tillämpa mer material som inte är så förutsägbart för att utmana till 

mer fantasi hos barnen. Som Odegard (2010) menar utifrån återvinningsmaterialets funktion, 

att det uppmuntrar till kreativitet hos barnen.  
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5.3.2 Bygga och konstruera utomhus 

 

 

Figur 7: Vilken skillnad ser pedagogerna när barnen ägnar sig åt bygg och konstruktion utomhus jämfört med 

inomhus? Resultat av intervjufråga 8 (se bilaga 3). 

 

Resultatet visar att samtliga pedagoger menade att när de arbetade med bygg och konstruktion 

utomhus så hade de också tillgång till en annan typ av material (se figur 6). 4 av 7 pedagoger 

beskrev också att bygg-och konstruktionsleken på olika sätt blev annorlunda när de vistades 

utomhus, där bland annat 3 av 7 pedagoger menade på att det blev mer samarbete mellan 

barnen. De kommunicerade och hjälptes åt på ett annat sätt. Vidare så uttryckte 2 av 7 

pedagoger att en stor skillnad för bygg och konstruktion var att barnen fick tillgång till en 

större yta att röra sig på.  

 

”I och för sig, man har ju mindre ostyrt material ute också om man säger så, det kanske 

blir ännu mer, jag vet inte, kreativitet som flödar kan man tänka sig också att skillnaden 

blir kottar och allting”. 

”Det blir ju större saker på något sätt ute förstås” vidare att de ”drar stora grejer och 

försöker mera, inne så kanske finmotorik men leken kan ju vara densamma ändå. Nää det 

är det förresten inte, bygg och det blir nog mera rollekar och bygg ute då tänker jag nu, 

ihop än vad det blir inne”. 
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”Och där är det ju, där har de ju möjlighet att jobba med stora grejer liksom. De vill ju, 

de plockar upp så stora grenar och pinnar som de bara kan lyfta och där ju vi vuxna vara 

med och sådär.  Och stödja dem i det och samtidigt ge dem verktyg för att kunna göra det 

själva, känner jag. Att till exempel att man inte hjälper dem så mycket utan att de själva 

ska kunna bära och bygga. Så det är väl en skillnad jag märker att där har de tillgång till 

lite större, rent fysiskt större saker då”. 

”Inne är det ju lite mer färdigt material än vad det är ute. Om jag tänker på till exempel i 

sandlådan om man sitter där och bygger och grejar så är det ju, det är klart att man har, 

får lite färdiga former och så där men det är ju inte utstakat på samma sätt. Men har ju 

en idé, sätter man sig med klossar eller stavar eller tågbana säger vi eller något sånt där 

så är det ju ändå lite format för vad vi ska göra. Ute har de ju också ett gäng plankor som 

de gärna bygger med och staplar upp och gör iordning i lilla huset här och kan ju bli vad 

som helst om..det är inte så färdigt. Utomhus är nog mer, mer öppet för kreativitet 

(skrattar), nej men det är det ju inne med men mer färdigt material inne skulle jag säga”.  

”Ja, men det är klart det är ju olika material ute och inne. Ute är det ju i större form på 

nå vis för det, bygger de där så bygger de, ja det är i sanden då förstås, sand eller när vi 

har haft tillgång till plankor och sådär kortare brädbitar och så, så kan man ju se att de 

bygger upp”. 

”Ja det är väl lite det att, det blir väl liksom mer att de bygger tillsammans, för jag tänker 

när vi bygger någonting ute och då blir det kanske när vi är i skogen om vi bygger en 

koja. Det blir liksom mer, hur gör vi nu? Hur hjälps vi åt? Hur kan vi tänka?”. 

 

Vid bygg och konstruktion utomhus och vilka skillnader det finns jämfört med inomhus så 

beskriver pedagogerna att de har tillgång till en annan typ av material. De menar att 

skillnaden i materialet ute är att det är större, det är inte lika förbestämt som det är inomhus 

och att barnen bygger mer tillsammans. Odegard (2010) beskriver återvinningsmaterialet som 

icke förbestämt i och med att det har förlorat sin tidigare funktion. En pedagog beskriver även 

hur de som pedagoger stödjer och ger barnen verktyg för att bygga och konstruera själva 

utomhus. Självständigheten menar Parker-Rees (1997) är en produkt av social interaktion som 

förutsätter att vuxna stödjer och introducerar verktyg som möjliggör för barnens 

genomförande av de egna skapande idéerna.  
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6 Diskussion 
 

I det här kapitlet framhävs studiens positiva och mindre positiva tillvägagångssätt i en kritisk 

granskning av metodval och utförande. Vidare diskuteras resultatets innehåll i förhållande till 

tidigare forskning, sammanfattas och belyser vilka slutsatser som kan dras utifrån detta. 

Slutligen så ges förslag på framtida forskning i förhållande till studiens undersökning.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger arbetar med bygg och konstruktion i 

förskolan samt hur de resonerar om materialets betydelse. Studien genomfördes med 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer och jag anser att det var ett bra val av metod för 

studiens undersökning. Jag efterfrågade deras sätt att arbeta med bygg och konstruktion och 

hur de resonerar om tillgängligt material och fick många och utförliga svar angående detta.  

 

Däremot så känner jag att i och med att jag enbart har intervjuat 7 personer i studien så är den 

inte representativ för verksamheten på det stora hela, den återspeglar bara hur ett litet antal 

pedagoger inom samma kommun arbetar och resonerar kring detta område. Skulle jag göra 

om undersökningen så skulle jag försöka att få tag på några fler deltagare till intervjuerna. Jag 

skulle också försöka att jämna ut antalet intervjudeltagare inom de olika åldersgrupperna för 

att lättare kunna urskilja likheter och olikheter gällande arbetssätt och materialtillgång.  

 

Vidare så skulle jag även se över min intervjuguide och utforma den på ett bättre sätt så att jag 

lättare hade kunnat sammanställa mina resultat efteråt utifrån den information som samlades 

in. Det blev lite rörigt när jag skulle sammanfatta och kategorisera eventuella likheter och 

skillnader. Jag skulle nog också försöka att ställa lite färre frågor då jag fick väldigt mycket 

information som senare skulle transkriberas till text, vilket tog en hel del tid att göra. Innan 

intervjuerna så var jag lite osäker på om jag skulle välja att låta intervjudeltagarna få ta del av 

intervjuguiden eller inte. I efterhand så tycker jag att det var ett bra beslut att låta dem få ta 

del av det. Vid intervjutillfället så hade de flesta tittat på den och förberett sig så att samtalen 

formades bra kring studiens undersökningsområde och inte svävade iväg för mycket. 
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En strategi som jag känner nu i efterhand att jag skulle ha använt mig av är att skriva en så 

kallad fackdagbok. Något som Dysthe m.fl. (2011) anser fungerar utmärkt som redskap vid 

tankeskrivande när man snabbt vill anteckna sina idéer. Jag vet att jag många gånger under 

skrivprocessen kom på idéer som jag inte skrev ned med tanken att jag skulle ”komma ihåg 

det” eller ”ta det imorgon” och att det senare försvann från mitt minne.  

 

Något som jag känner att jag definitivt skulle välja att göra igen är att spela in intervjuerna. I 

och med att jag hela tiden hade tillgång till pedagogernas egna ord så kunde jag upprepade 

gånger återgå till det materialet för att säkerhetsställa att jag hade tolkat pedagogernas svar på 

ett rättmätigt sätt.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studiens undersökning var att undersöka hur pedagoger arbetade med bygg och 

konstruktion i förskolan samt hur de resonerar utifrån tillgängligt material. Som studiens 

resultat visade så grundade sig det mesta av arbetet och planeringen av bygg och 

konstruktionsaktiviteter i förskolan på barnens inflytande och intressen. Pedagogerna menade 

bland annat att förskolan är till för barnen så det ska finnas utrymme för deras inflytande i 

den. Där poängterar Hamerslag (2013) att balansen mellan barnens och pedagogernas 

intressen är viktig för barnens erfarenheter och lärande inom bygg och konstruktion. Att 

barnen får möjlighet till att vara delaktig i bygg-och konstruktionsarbetet genom att redan i 

planeringen använda sitt inflytande för att argumentera för sina intressen. När det kommer till 

att planera arbetet kring bygg och konstruktion i förskolan så menade en av pedagogerna att 

de inte hade ett arbetssätt som gick ut på att arbeta med planerade aktiviteter utan att istället se 

till just barnens inflytande och intresse. Samtidigt som de övriga deltagarna menade att de 

planerade sina aktiviteter utifrån barnens inflytande och intresse. Med andra ord så var 

samtliga deltagare väldigt noga med att utgå från barnens inflytande och intresse i sitt arbete. 

Det som jag finner intressant är att den ena sidan lyfte barnens inflytande och intresse som en 

anledning till varför de inte arbetade med planerade aktiviteter medan den andra sidan menade 

att de utgick från det vid planering av bygg-och konstruktionsaktiviteterna. Mer än hälften av 

deltagarna uttryckte önskemål av olika slag för att minska begränsningar vid planering av 

bygg-och konstruktionsaktiviteter, bland annat mer tid för reflektion. De senaste årens 
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rapporteringar av förskolan var bidragande till att jag inte förvånades över att merparten av 

deltagarna upplevde brister i verksamheten. Bland annat Pramling Samuelsson (2015) m.fl. 

belyser att bristen på tid i förskolan kan innebära svårigheter med att arbeta efter läroplanens 

intentioner. Min avsaknade förvåning innebär dock inte att jag inte anser att bristen på tid i 

förskolan är ett problem. 

 

Något som man skulle kunna se som problematiskt utifrån förskolans roll som en verksamhet 

som ”ska lägga grunden för ett livslångt lärande” (Skolverket, 2010, s. 5), är att studiens 

resultat visar att bara en av sju pedagoger specifikt uttryckte sig att vid planering av aktiviteter 

involvera läroplanen och dess strävansmål. Min reflektion av resultatet är att studien må ha 

kommit fram till detta resultat men att det nödvändigtvis inte behöver vara en sanning. Det 

kan mycket väl vara så att förskolans läroplan och dess strävansmål ses som en självklarhet 

utifrån planering i verksamheten och därefter inte har lyfts fram vid intervjutillfället. 

 

Resultatet visade också att deltagarna ansåg att de behövde vara aktiva som pedagoger. Att 

undersöka vad barnens tankar och intressen handlade om, för att senare kunna omvandla detta 

till något som utmanade och gav dem nya erfarenheter och kunskap. Samspel och samarbete 

framhävdes av deltagarna som något betydelsefullt, att själv vara delaktig i de skapande 

aktiviteterna och introducera barnen för olika sorters material. Pedagogerna menade att de 

själva hade en viktig roll för barnen i deras arbete med bygg och konstruktion. Att visa 

intresse för barnens skapande samt finnas nära och genom samtal uppmuntra och utmana 

barnen att tänka vidare i sina projekt. Där menar även Siraj-Blatchford & Siraj-Blatchford 

(1998) utifrån sin studie att en aktiv pedagog är av största vikt för barns möjligheter till en 

djupare förståelse för ämnesområdet, enbart tillgång till material resulterar inte i samma 

förståelse. En av deltagarna menade att det var viktigt att själv ha erfarenheter och kunskap 

om olika material för att kunna känna av när de skulle vara delaktiga och aktiva för att stötta 

barnen i deras skapande process men också för att veta när de skulle ta ett steg tillbaka och 

låta barnen själva utforska. Pedagogens tankegång är som tagen ur Vygotskijs perspektiv och 

resonemang om den närmaste utvecklingszonen. Vilket också Parker-Rees (1997) förespråkar 

då han menar att självständighet är ett resultat av en interaktion med andra människor. Och att 

förutsättningen för självständighet bottnar i att ständigt möta nytt material, nya verktyg och 

tekniker samt att det finns någon med lite mer erfarenhet som kan främja lärandet. 
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Vilket material som fanns tillgängligt och hur deltagarna resonerade om dess betydelse för 

bygg och konstruktion i förskolan är något som har undersökts ingående i studien. Resultatet 

visade att samtliga deltagare menade att bygg och konstruktion innebar att man hade tillgång 

till olika material och tekniker. Men deltagarna menade även att det innebar skapande och 

kreativitet. Dessa områden som deltagarna beskrev tänker jag går hand i hand med 

nationalencyklopedins beskrivning av ordet konstruktion: ”sammanfogning”. För att 

sammanfoga så behöver man för det första något att sammanfoga med, d.v.s. ett material, man 

behöver även ett sätt att sammanfoga på, nämligen en teknik, vidare så behöver man också en 

idé om hur och vad man ska göra, d.v.s. en kreativ tanke, väl där så uppstår möjligheten till att 

gå vidare och skapa en konstruktion (Nationalencyklopedin AB, 2016). 

 

Studiens resultat visade att samtliga deltagare hade tillgång till material som klossar, lego 

samt någon form av återvinningsmaterial. Trageton (1996) kategoriserar dem som 

konstruktiva redskap, att de är kulturmaterial. Odegard (2010) anser utifrån sin studie att det 

fanns många tecken på att just återvinningsmaterialet uppmuntrade till kreativitet när det 

kommer till att bygga och konstruera. Hon menar att materialet är önskvärt för att det inte 

finns något förbestämt som det ska användas till. Resultatet visar att det fanns en önskan om 

att tillföra mer sådant material som deltagarna bland annat beskrev som ”ostyrt” eller ”mindre 

färdigt” material precis av den anledningen att det uppmuntrar till mer fantasi och kreativitet. 

 

När det kommer till skillnader i att bygga och konstruera utomhus så menar Mylesand (2007) 

att om det finns tillgång till material för bygg och konstruktion både inomhus och utomhus så 

skapar det ändå olika förutsättningar för konstruktion. Studiens resultat visar att samtliga 

deltagare ansåg att den största skillnaden var materialet. Att de hade tillgång till en annan typ 

av material utomhus, framför allt stora typer av material. Men också att materialet utomhus 

inte var lika förbestämt som inomhus. Utomhus så upplevde de flesta att det fanns tillgång till 

mer material som kunde bli vad barnen än ville att det skulle bli. Medan inomhus så var 

materialet lite mera färdigt och redan utstakat med hur det skulle användas och vad det skulle 

användas till. Likt som Odegard (2010) beskriver utifrån återvinningsmaterialets funktion.  
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Nästan hälften av deltagarna poängterade en annan skillnad, nämligen att barnen samarbetade 

mer i bygg-och konstruktionsaktiviteter utomhus. De kommunicerade, reflekterade och 

hjälptes åt på ett helt annat sätt än vad de enligt deltagarna brukade göra inomhus. De 

arbetade fram lösningar med frågor som: Hur gör vi nu? Att barnen fick ta del av stora typer 

av material menade flera av deltagarna var viktigt ur många perspektiv. Men främst hänvisade 

de till samspelet mellan barnen, att samhörigheten mellan barnen stärktes i och med att de fick 

bygga något stort tillsammans, något som också Mylesand (2007) menar bidrar till värdefulla 

erfarenheter. Några deltagare lyfte fram önskemål om tillgång till mer fysiskt stort material 

utifrån tidigare beskrivna anledningar. Och jag ställer mig frågande till varför det inte som 

regel finns tillgängligt i förskolans miljö om det nu bidrar till så mycket samspel, erfarenheter 

och lärande? 

 

Avslutningsvis så vill jag belysa några skillnader inom vilket material som deltagarna hade 

tillgång till. Studiens resultat visade att samtliga deltagare som arbetade inom åldersgrupperna 

1-5 år och 3-6 år hade tillgång till Plus-plus mini, medan detta material inte fanns tillgängligt 

hos åldersgruppen 1-3 år. Plus-plus mini är en typ av pusselbitar av hårdplast, alla i samma 

form som går att sammanfoga för att bygga upp olika konstruktioner. Tågbanor däremot var 

ett material som enbart fanns tillgängligt hos deltagarna inom åldersgrupperna 1-3 år och 1-5 

år, d.v.s. på de avdelningar där det fanns barn under tre år. Resultatet visar på så vis att det 

finns typer av material som eventuellt är åldersbetingade men för att avgöra detta behöver 

studien utföras i en större omfattning. 
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6.2.1 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger arbetar med bygg och konstruktion i 

förskolan samt hur de resonerar om materialets betydelse för bygg och konstruktion. Med 

utgångspunkt i studiens resultat kan följande slutsatser dras. I förskolan arbetar pedagogerna 

med bygg och konstruktion genom att i största möjliga utsträckning arbeta och planera utifrån 

barnens inflytande och intresse. Vid planering av bygg-och konstruktionsaktiviteter i 

förskolan framhävs inte läroplanen som ett grundläggande redskap, dessutom finns det vissa 

begränsningar för pedagogernas möjlighet att planera. Den allmänna uppfattningen är att bygg 

och konstruktion innebär att man har tillgång till olika material och tekniker samtidigt som att 

det till stor del innebär skapande och kreativitet. Pedagogerna strävar efter att inspirera 

barnens intresse för bygg och konstruktion genom aktivt deltagande och intresse, närhet och 

utmanande samtalsfrågor. De ser sin aktiva yrkesroll som betydelsefull för barnens arbete med 

bygg och konstruktion där de ofta benämner det som: att vara aktiv som pedagog. I förskolan 

finns olika förutsättningar för tillgång till material men som regel finns tillgång till klossar, 

lego och någon form av återvinningsmaterial. Bygg och konstruktion utomhus i förskolan ses 

som något oerhört positivt då pedagogerna belyser att det på olika sätt uppmuntrar till mer 

fantasi, kreativitet och samarbete genom tillgången till fysiskt större material samt mindre 

styrt material. 

 

Något som är viktigt att tänka på utifrån studiens resultat och dess omfattning är att den inte 

kan betraktas som en utförlig beskrivning av hela yrkeskåren, och deras sätt att arbeta med 

bygg och konstruktion i förskolan. 

 

6.2.2 Förslag på framtida forskning 

Jag tycker att det vore intressant att fördjupa sig i skillnader angående materialet 

utomhus/inomhus. Så mitt förslag är att med utgångspunkt från ett barns perspektiv undersöka 

hur de resonerar och upplever de olika materialen och dess betydelse för att bygga och 

konstruera.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Hej, 

Jag heter X X och läser till förskollärare vid Karlstads universitet och ska nu skriva mitt 

examensarbete inom ämnesområdet teknik.  

 

Syftet med studien är att undersöka, synliggöra och samla ytterligare kunskap om hur 

pedagoger arbetar med bygg-och konstruktion i förskolan utifrån det material som finns 

tillgängligt. 

 

För att jag ska kunna genomföra mitt arbete på bästa sätt så behöver jag era tankar och 

erfarenheter om hur det är att arbeta med bygg-och konstruktion i förskolan. Jag skulle därför 

vilja be er om att delta i en intervju där jag kommer att utgå från en intervjuguide med frågor 

men att ni utöver det kommer få berätta fritt om era tankar och erfarenheter.  

 

Om ni scrollar ned i dokumentet så hittar ni min intervjuguide där frågorna jag önskar prata 

om finns presenterade samt samtyckesblankett med information om sekretess m.m.  

 

Det går att nå mig på följande sätt: 

E-post: XXXXX@XXXX.com 

Mobil: XXX- XX XX XXX 

 

Tack på förhand, 

Hälsningar 

X X 

 

 

 

  

mailto:XXXXX@XXXX.com
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Bilaga 2. Information vid kontakt med förskolechefer 

 

Hej X, 

Jag heter X X och läser till förskollärare vid Karlstads universitet. Jag ska nu genomföra mitt 

examensarbete inom ämnesområdet teknik och är således i stort behov av kunskap, tankar och 

erfarenheter från pedagoger som redan finns i verksamheten. 

 

Jag vill be om tillstånd att i samråd med dig alt. på egen hand ta kontakt med förskolor i ditt 

skolområde för att se om det finns någon/några som skulle vara intresserad av att delta i en 

intervju, självklart utifrån när det skulle passa för dem i så fall.  

 

Syftet med studien är att undersöka, synliggöra och samla ytterligare kunskap om hur 

pedagoger arbetar med bygg-och konstruktion i förskolan utifrån det material som finns 

tillgängligt. 

 

Jag bifogar informationsbrev till pedagoger, samtyckesblankett med information om sekretess 

m.m. samt min intervjuguide där frågorna jag vill samtala kring finns presenterade. 

 

Tack för din tid 

Hälsningar 

XXXX XXXX 

XXX-XX XX XXX 

XXXXX@XXXX.com   

  

mailto:XXXXX@XXXX.com
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Bilaga 3. Intervjuguide - Semistrukturerad intervju med 
pedagog 

 

Bakgrundsfrågor 

 

 Utbildning 

 Ålder på barngruppen 

 

Samtalsfrågor 

1. Vad innebär bygg-och konstruktion för dig? 

2. Hur arbetar ni med bygg-och konstruktion i er barngrupp? 

3. Kan du beskriva hur ni går till väga när ni planerar aktiviteter där bygg-och 

konstruktion är i fokus? 
 Känner du dig begränsad i din planering utifrån de förutsättningar ni har? 
 Varför/varför inte i så fall? 

4. Hur gör du som pedagog för att stimulera barns intresse för bygg-och konstruktion? 

Utveckla. 

5. Vad har ni tillgång till för material?  

 Har barnen egen tillgång till materialet?  

 (Förfrågan om att få dokumentera i bild vilket material som finns tillgängligt) 

6. Hur resonerar du om det material som ni har tillgång till för bygg-och konstruktion?  

 Är det något speciellt material som du anser är viktigt att barnen har tillgång 

till? Utveckla gärna. 

7. Vilket material skulle du säga att barnen helst använder sig av vid bygg-och 

konstruktion? 

 Är det något material som du har sett att barnen inte är intresserad av att 

använda? 

8. Ser du någon skillnad när barnen ägnar sig åt bygg-och konstruktion utomhus alt. 

inomhus? Vilken?  

 Har ni tillgång till olika sorters material utomhus/inomhus? 

9. Ett mål i läroplanen handlar om att förskolan ska ansvara för att varje barn utvecklar 

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

redskap.  

 Kan du berätta lite kort för mig hur du skulle arbeta mot det målet i en 

planerad aktivitet där bygg-och konstruktion är i fokus? 
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Bilaga 4. Samtyckesblankett  

 

Jag har tagit del av informationsbrevet om studien där syftet med examensarbetet är: 

att undersöka, synliggöra och samla ytterligare kunskap om hur pedagoger arbetar med bygg-

och konstruktion i förskolan utifrån det material som finns tillgängligt. 

 

Jag är medveten om och samtycker till: 

- Att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan välja att avbryta deltagandet 

utan en närmare motivering. 

- Att ljudupptagning kommer att ske vid intervjutillfället. 

- Att mitt deltagande och mina uppgifter kommer att behandlas med största 

konfidentialitet. 

- Att studenten får använda, behandla och redovisa resultat från intervjun till sitt 

examensarbete och att studenten efter godkänt resultat kommer ansvara för att förstöra 

insamlad rådata. 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Ort och datum 

 

------------------------------------------------------ 

Namnförtydligande  

 

------------------------------------------------------ 

Underskrift 

 

 

Telefonnummer till arbetsplats:______________________ 


