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Abstrakt 

I läroplanen för förskolan beskrivs det att barn i förskoleverksamheten ska 

erbjudas undervisning i naturvetenskap och teknik. Det beskrivs vidare att 

barnen ska ges möjlighet till att utveckla sin förmåga av att bygga och 

konstruera med hjälp av olika material samt genom att ställa frågor, beskriva 

och samtala. Materialet ska vara rikt och tillgängligt i verksamheten. 

Skolverket trycker på vikten av att erbjuda barn delaktighet i förskolan och i 

deras vardag. I studiens begynnelse sökte vi information om vad barnen 

säger och upplever när de är delaktiga i teknikundervisningen. Det saknas till 

stor del forskning om hur barnen upplever och kommunicerar bygg och 

konstruktion ur barns eget unika perspektiv, något som blir studiens 

huvudproblem. Forskare talar endast om barnen och undersöker oftast hur 

förskollärare ser på undervisningen inom teknik samt vilken påverkan 

förskollärarens synsätt har på undervisningen. Barnens upplevelser lämnas 

utanför. Därför är studiens huvudsyfte att söka förståelse för barns 

upplevelser om bygg och konstruktion. I studiens resultat framkom bland 

annat att barnen beskriver Lego som deras sinnebild av bygg och 

konstruktion. Barnen visar sig även använda bygg och konstruktion för att nå 

en upplevelse av lugn och ro. Barnen har vidare identifierat att tidspress och 

att få behålla det man konstruerat som viktiga punkter i deras upplevelser av 

bygg och konstruktion. Vidare i studien upptäcktes också att en upplevelse 

av att bygg och konstruktion är maskulint könskodat vilket kan innebära att 

teknikundervisningen inte blir jämlik. 

Nyckelord 

Förskolan, Teknik, Bygg och konstruktion, Upplevelser, Barns perspektiv, 

Barndomssociologiskt perspektiv 

Tack 

Ett stort tack till de barn som deltagit i studien. Vi vill även tacka förskolan 

vi besökte för ett varmt välkomnade och visat intresse. Vi riktar också ett 

tack till vår handledare för goda råd. Avslutningsvis vill vi tacka varandra för 

god disciplin och ett gott samarbete.   
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1 Inledning 

Idag visar forskning att intresset för naturvetenskap och teknik minskar hos 

elever i den svenska grundskolan, samt att utbildade personer inom teknik i 

Sverige kan komma att bli en bristvara. Att motivera flera av den kommande 

generationen att välja tekniska utbildningar kan tänkas bli en betydande 

utmaning. Den generation som nu föds kommer att behöva anpassa sig till en 

omgivning där teknik, bygg och konstruktion av olika slag kommer att bli en 

naturlig och stor del av deras vardag (Sundqvist 2016). Här spelar förskolan 

en viktig roll. Förskolan i Sverige har ett av de viktigaste uppdragen som 

finns, att lägga grunden för små barns lärande. Det ingår därför i 

förskollärarens uppdrag att motivera och stimulera barnens intresse för 

naturvetenskap. Det går därför inte att förneka teknik, bygg och 

konstruktions givna plats i förskolans verksamhet (Mylesand 2007). Likväl 

så visar ytterligare forskning att teknikundervisningen i många fall är ytlig, 

tunn och osynliggörs på flera plan i förskolan. Många förskollärare i Sverige 

tycker att ämnet teknik är skrämmande och svårarbetat (Sundberg med fler, 

2018). Förskollärare i förskolan har riktlinjer och uppdrag att förhålla sig till, 

såsom att undervisa barn i teknik i förskoleverksamheten (Skolverket, 2019). 

Naturvetenskap och teknik är dock ett brett ämne i förskolan. Vi har därför 

valt att förhålla oss till bygg och konstruktion, som är en del av teknikämnet i 

förskolan. När barn får möta bygg och konstruktion möjliggörs även lärande 

inom matematik, sociala koder, kreativitet, meningsskapande och logiskt 

tänkande (Mylesand, 2007). I en artikel av Turja, Endepols-Ulpe och 

Chatoney (2009) konstateras att barn gynnas av att aktivt arbeta med bygg 

och konstruktion. Det vill säga att få möjlighet att träna på att konstruera och 

tillverka saker på egen hand med hjälp av sin fantasi. Om barn får möjlighet 

att utöva olika typer av problemlösningar, gynnar det även barnets motoriska 

utveckling (Turja, Endepols-Ulpe & Chatoney 2009). Vi kan fastställa 

många vinster med bygg och konstruktion i förskolan för barnet här och nu. 

Vi kan även se och beskriva samhällsnyttan med att intresset för teknik, bygg 

och konstruktion följer med barnen genom skolgången ut i vuxenlivet. Några 

exempel på bygg och konstruktionslek kan innefatta enligt Mylesand (2014) 

kapplastavar, olika typer av klossar och Lego (Mylesand 2014). 

Skolinspektionen gjorde under 2017, på uppdrag av Regeringen, en 

kvalitetsgranskning med syfte att granska hur förskolan möjliggör för barn 

att utveckla sitt kunnande och sitt intresse för bland annat naturvetenskap och 

teknik. Resultatet av denna granskning visade att förskolor i Sverige i stor 

utsträckning arbetar med just bygg och konstruktion som en del av 

teknikundervisningen. Dock, visade resultatet att detta sker genom att barnen 

leker på egen hand utan pedagogstöd. Skolinspektionen menade då att 

avsaknaden av stöd från förskollärare innebär att undervisningen enbart 

stannar vid görandet och inte utvecklas till ett fördjupat lärande. Att lärandet 
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inte fördjupas tros kunna bero på att förskollärarens roll är att komma med 

utmanande frågor som bidrar till analyser samt kritiskt tänkande 

(Skolinspektionen, 2017). Skolinspektionen kan tyckas mena att barnets 

möjlighet att samtala om sina upplevelser är en viktig aspekt i hur barns lek 

kan utvecklas till ett fördjupat lärande. Det är mot ovanstående argument 

som vi finner stöd för studiens syfte. Det förefaller angeläget att få mera 

kunskap om barns upplevelser av bygg och konstruktion. Att försöka närma 

sig barnens upplevelser av teknik kan bidra till en större inblick i barnens 

alldeles unika livsvärld. Utifrån barnets livsvärld kan yrkesverksamma inom 

förskolan anpassa undervisningen för att fånga barnens nyfikenhet, något 

som kan underlätta för barnets livslånga lärande.  

Ytterligare ett argument för att synliggöra och lyfta just barnens upplevelser 

nämns i Barnkonventionen, som i januari 2020 träder i laga kraft. I 

Barnkonventionen står det skrivet att barn som är i stånd att bidra med egna 

åsikter har rätten att fritt uttrycka sig i alla frågor som rör barnet samt att 

barnet ska ha rätt till yttrandefrihet (Barnkonventionen, 2016). Barn har på så 

sätt all rätt att uttrycka sig och bli lyssnad till. Med andra ord har barn rätt att 

kunna lämna bidrag i frågor gällande deras vardag. Avsaknaden av forskning 

kring barnens upplevelser av bygg och konstruktion ger oss en tydlig 

problematik. Förskolans verksamhet ska nämligen byggas på barnens 

intresse, nyfikenhet och upplevelser (Palmér 2015). Hur kan förskollärare 

göra det utan att undersöka barns upplevelser? 
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2 Bakgrund 

I kommande avsnitt presenteras den bakgrundsinformation som behövs för 

att förstå studiens innehåll. I studiens bakgrund presenteras bland annat hur 

ämnet teknik formuleras i förskolans läroplan, varför det kan anses viktigt att 

arbeta med bygg och konstruktion i förskolan, samt en förklaring om vad 

barns perspektiv egentligen innebär. I bakgrunden ges också en redogörelse 

för hur förskollärare uppfattar ämnet teknik, vilket kan ha en betydelse för 

hur förskollärare kommunicerar ut undervisningen till barnen. 

2.1 Teknik utifrån förskolans styrdokument 
Ett av de viktigaste dokumenten i svensk förskola är läroplanen för 

förskolan. Läroplanen lägger grunden för all undervisning och pedagogik 

som ska genomföras av förskollärare i förskolan (Skolverket 2019). Här 

presenteras normer och värden, mål och riktlinjer samt beskrivningar om hur 

lärande, lek och omsorg bör bilda en helhet i förskolans verksamhet 

(Skolverket 2019). Läroplanen innehåller inte tillvägagångssätt eller förslag 

på vilka metoder som ska användas i undervisning och utbildning, utan 

enbart vilka mål som förskolläraren ansvarar för. Läroplanens mål är inte 

något som barnen i verksamheten ska uppnå. Målen beskriver konkret vad 

verksamheten ska svara upp till vid bland annat en kvalitetsgranskning 

(Vallberg Roth 2011). I läroplanen för förskolan står att varje barn ska ges 

möjlighet till att utveckla “förmåga att utforska, beskriva med olika 

uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik, 

samt förmågan att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och förmåga att 

bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och 

redskap” (Skolverket, 2018, S.9-10.) Här synliggörs tydligt att ovan nämnda 

strävansmål påbjuder ett aktivt arbete med undervisning inom naturvetenskap 

och teknik i förskolan. Det beskrivs också av Skolverket (2019) vem som är 

ansvarig för att denna undervisning faktiskt sker. Förskolläraren är den som 

ansvarar för att säkerställa att undervisning inom naturvetenskap och teknik 

blir synlig (a.a). Denna undervisning bör ske på ett lustfyllt och inspirerande 

sätt, så att barnen i förskolan upplever att de lär för livet (Skolverket 2019).  

Som tidigare nämnt finns det således inget givet arbetssätt eller metod för 

undervisning i förskolan. Det innebär att förskolläraren behöver vara trygg i 

sina didaktiska val, det vill säga vad som ska undervisas och hur det ska 

läras. Förskolläraren ska själv kunna planera tillvägagångssätt för att 

säkerställa att barnen i förskolan ges möjlighet till ett brett och begripligt 

lärande, i bland annat i naturvetenskap och teknik. Förskollärarens fria 

tolkningsutrymme av styrdokumenten innebär också att förskolläraren måste 

vara väl inläst på nya råd och rön. Vallberg Roth (2011) lyfter fram fler 

egenskaper som krävs av en förskollärare i arbetet med läroplanen. Hon 

beskriver att vara a jour med ny forskning som en viktig egenskap (a.a). 

Författaren menar att det också är viktigt att känna sin barngrupp. Att känna 
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barngruppen är viktigt för att kunna erbjuda barnen pedagogik anpassad för 

just dem och deras intressen (Vallberg Roth, 2011). 

Det har visat sig att ett stort antal elever i grundskolan inte har något större 

intresse för naturvetenskap och teknik (Sundberg m fl., 2018). Att intresset 

för naturvetenskap minskar anses vara problematiskt då undervisning i 

naturvetenskap och teknik följer eleverna genom hela skoltiden. Ett minskat 

intresse påverkar och försvårar inlärning inom ämnet (a.a).  I takt med att 

regeringen vill öka undervisning inom teknik så minskar intresset. Något 

som kan beskrivas som en samhälls-krock (a.a). Förskollärarna i förskolan 

har därför ett mycket viktigt uppdrag. Ju mer nyfikna barnen i förskolan är på 

naturvetenskap och teknik, desto större förståelse för ämnet väcks hos dem. 

En förståelse som kommer att följa med barnen upp i grundskolan (Sundberg 

m.,fl., 2018). Mot bakgrund av detta påstående kan det argumenteras för 

vikten av att förskollärare inom förskolan presenterar och introducerar små 

barn i naturvetenskap och teknikens alla delar.   

I studien väljer vi att förhålla oss till barns upplevelser här och nu, något som 

kan kopplas begreppet being som upprepas i senare avsnitt om teoretiskt 

ramverk. Med det sagt så förkastas inte begreppet becoming, att barnet är på 

väg mot något. Vi vet att förskolan är den första av flera skolformer som 

barnet kommer att möta. Förskolan ska underlätta för den senare inlärningen 

och därför förefaller det angeläget att ha förståelse av vikten av bygg och 

konstruktion. Det kan således också vara ett argument för att poängtera 

vikten av undervisning i bygg och konstruktion på ett större plan än studiens 

syfte. 

2.2 Att undervisa barn i teknik  
Skolverket har på sin hemsida under kategorin “skolutveckling”, presenterat 

ett antal didaktiska strategier som är tilltänkta som ett stöd för undervisning 

och lärande inom naturvetenskap och teknik i förskola och förskoleklass 

(Skolverket nd). Det är tänk att dessa strategier ska förenkla och stötta 

förskolläraren i de didaktiska val förskolläraren förväntas göra. En strategi 

för att konkretisera undervisning inom teknik menar Skolverket är att “göra 

barn uppmärksamma på det som förskolläraren vill att de ska urskilja och 

uppmärksamma, genom att sätta ord på det”. Två andra strategier för 

undervisning inom teknik beskrivs som att “möjliggöra för barnen att 

använda tillfällen i vardagen för att utforska hur just enkel teknik fungerar”, 

och “när det kan ges tillfälle att bygga och konstruera, samt att utmana 

barnen utifrån deras egna erfarenheter, intressen, behov och åsikter” (a.a). 

Det finns således strategier från Skolverket som styrker vikten av att försöka 

fånga barnens upplevelser och åsikter för att underlätta undervisning inom 

teknik, vilket också argumenterar för studiens syfte.  
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2.3 Bygg och konstruktion som en del av ämnet teknik 
Det sägs idag vara en vanlig missuppfattning att undervisning i teknik är 

något nytt och svårt i förskolan (Sundqvist 2016). Något som även Thulin 

(2017) påpekar, hon hävdar dock att naturvetenskap är ett ämne som funnits 

länge i den svenska förskolan (Thulin 2017). Hedlin och Gunnarsson (2014) 

påpekar dock att teknikundervisningen i förskolan inte varit synligt lika länge 

som naturvetenskapen, vilket kan bero på uppfattningen om att utbilda barn i 

teknik till viss del har ansetts vara svårt (Hedlin och Gunnarsson 2014). 

Yrkesverksamma i förskolan förhåller sig ofta specifikt till bygg och 

konstruktion istället för hela teknikämnet (Sundqvist 2016). Detta tros enligt 

Mylesand (2007) bero på att bygg och konstruktion är en konkretiserad och 

förståbar del av teknikundervisningen som lätt appliceras på yngre barns 

undervisning (Mylesand 2007). Det finns flera forskare som definierar bygg 

och konstruktion som en del av teknikämnet. Bakom denna definition finner 

vi bland annat Mitcham som har presenterat ämnet teknik som begrepp 

genom fyra kategorier. En av kategorierna innefattar “teknik i bemärkelsen 

konstruktion och byggande” och används som avgränsning av teknikämnet i 

denna studie (Mitcham 1994). I förskolor i Sverige idag hamnar tekniken 

som tidigare nämnt allt oftare i skymundan. Tekniken synliggörs inte på ett 

självklart sätt, trots att läroplanen tydligt påvisar vikten av ämnet. I vissa fall 

sär hålls naturvetenskap och teknik som två skilda ämnen (Melker, Mellgren 

& Pramling Samuelsson 2018). I vår studie ses teknik, bygg och konstruktion 

som en del av den naturvetenskapliga undervisningen, lika självklart som 

kemi och biologi.  

2.4 Bygg och konstruktions betydelse i förskolan  
I Bonniers stora lexikon förklaras begreppet konstruera som: att sätta ihop, 

att tänka ut, att göra modell, att anordna, att planera, att göra ritning 

(Bonnier, 1996). Det visar sig finnas olika fördelar med att ägna sig åt bygg 

och konstruktion i förskolan (Mylesand 2007). Mylesand (2007) beskriver 

flera stycken. Flera av dessa fördelar kan hjälpa oss att förstå vikten av 

ämnet. Barnen i förskolan kan använda bygg och konstruktion som en 

möjlighet och ett verktyg för att förstå sig på de vuxnas värld, vilket är något 

barn ständigt strävar efter (Mylesand 2007). Att fundera, inspireras, planera 

och sedan konstruera ger barnen i förskolan möjlighet att få nycklar till hur 

man tar sig an uppgifter i livet. Att arbeta med bygg och konstruktion kräver 

koncentration och eftertänksamhet. Barnen får möta ett kritiskt 

förhållningssätt genom att fundera ut om bygget kommer att rasa eller inte, 

och i sådant fall varför (a.a) Att arbeta tillsammans med bygg och 

konstruktion erbjuder ett mångsidigt lärande, med flera olika kreativa 

processer. Under en konstruktionslek möjliggörs en förståelse för omvärlden, 

geometri, matematik, estetiska lärprocesser, problemlösning samt 

samarbetsförmåga. Bygg och konstruktion är inte bara ett verktyg 

förskollärare kan använda sig av för att närma sig undervisning i ovan 
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nämnda ämnen, utan även för att stimulera barns lek. Att tillsammans med 

små barn närma sig de matematiska begreppen blir en naturlig process i bygg 

och konstruktion. Där benämns längre, kortare, tyngre, bredare, större och 

erbjuder barnen en konkret beskrivning av annars abstrakta begrepp. Vidare 

kan bygg och konstruktions plats i förskolan argumenteras för genom att 

beskriva de demokratiska värden som barn får möta. Barnen får en chans att 

vara delaktiga, att samarbeta och bygga relationer. Barnen får tillsammans 

skapa en erfarenhetsbank med begrepp, värden, och samband de kan ha nytta 

av under senare skolgång (Mylesand 2007). 

2.5 Sammanfattning av bakgrund  
Sammanfattningsvis har bakgrunden presenterat hur förskolans styrdokument 

behandlar ämnet naturvetenskap och teknik eftersom att förskolans läroplan 

ligger till grund för förskollärarens arbetsätt. För att förstå studiens syfte, 

vilket är att bidra med kunskap om hur barn upplever bygg och konstruktion 

i förskolan, utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv förefaller det 

angeläget att förstå förskolans grunder, hur bygg och konstruktion 

kommuniceras till barnen, samt vilka faktorer som möjliggör för barn att 

skapa sig en upplevelse av bygg och konstruktion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7(33) 

 

3 Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras studier som gjorts inom teknik, bygg och 

konstruktion i förskolan. Det anses vara relevant att presentera forskning som 

pekar på olika aspekter om vad som påverkar undervisningen inom teknik i 

förskolan. För studiens syfte förefaller det viktigt att skapa sig en förståelse 

för det vetenskapliga nuläget, därav presenteras forskning utifrån flera olika 

aspekter av undervisning inom bygg och konstruktion. 

3.1 Förskollärares förhållningssätt påverkar undervisningen  
Det har visat sig att förskollärares syn på teknik ofta är förknippade med 

dåliga erfarenheter (Hedlin och Gunnarsson 2014). Det har dessutom 

framkommit att många förskollärare uppfattar ämnet som svårt och till och 

med lite skrämmande (a.a). Förskollärare kan ofta inte beskriva vad i 

teknikundervisningen som känns svårt, utan beskrivs det mer som en allmän 

känsla (a.a) Om lärare i förskolan har med sig den negativa bilden av 

teknikämnet i förskolan kan det bli svårt att kunna introducera teknik, bygg 

och konstruktion för barnen (Hedlin och Gunnarsson 2014). 

Det är betydande att barn samspelar med sin omvärld, det vill säga att i barns 

samspel med omvärlden ingår samspelet med de vuxna förebilderna i 

förskolan (Melker, Mellgren och Pramling Samuelsson 2018). Om barnen 

inte blir introducerade till olika ämnen i verksamheten blir det lätt att barnen 

tappar grund för ämnet i senare skolålder. Barn samspelar ständigt med sin 

omvärld. Förskollärare i förskolan har därför en viktig roll i hur de 

presenterar undervisningen och lekens innehåll. På så sätt påverkar 

förskollärarens förhållningssätt till innehållet av undervisningen, där barnets 

upplevelser formas utefter förskollärares inställning till innehållet av ämnet i 

undervisningen (Melker, Mellgren och Pramling Samuelsson 2018). 

Flera förskollärare har uttryckt att läroplanens fria utrymme för tolkning 

bidrar i sig till en känsla av att området är fritt och öppet. Förskollärare 

uppfattar dock att barns kunskapsintresse för teknik och dess innehållande 

delar som stort. Ofta väcker ämnet nyfikenhet hos barn och det är det som 

pedagogerna menar är utgångspunkten för att undervisning ska bli lustfylld 

och inspirerande (Elvstrand, Hallström & Hellberg 2018).  Förskollärare 

trycker själva på att deras engagemang smittar av sig. Att vilja göra barnen 

nyfikna och samtidigt ha dålig kunskap inom ämnet är en aspekt som 

försvårar undervisningen. Förskollärare har i vissa fall även gett uttryck för 

att känna osäkerhet inför vilka begrepp som ska användas för att förklara 

olika delar inom teknik för barnen. De är rädda för att lära barnen fel 

begrepp. Något som flera förskollärare menar hade kunnat undvikas med en 

begreppsordlista. Rädslan för att lära barnen fel begrepp får som konsekvens 

att tekniken inte alltid synliggörs som lärande och att de inte heller då kan 
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veta om barnen har skapat förståelse (a.a). Personal i förskolan har även gett 

uttryck för osäkerhet i hur lärmiljön ska utformas för att teknik ska bli en 

naturlig del i verksamheten (a.a). Sundqvist (2016) har redovisat att det är av 

yttersta vikt att ha ett varierat och rikt material i teknikaktiviteter, exempelvis 

varierade material för bygg och konstruktionslekar. Materialet ska bidra till 

att barnen kan utveckla sin tekniska förmåga (a.a). Personalen i förskolan 

efterfrågar dock i främsta hand förbättrad kunskap hos personalen (Elvstrand, 

Hallström & Hellberg 2018). Forskningsresultat har dock visat att skillnaden 

mellan hur teknikundervisning beskrivs varierar stort. Några förskollärare 

har redogjort för ett medvetet arbetssätt där barnen bland annat får ta del av 

specifikt material kopplat till teknikundervisning. Exempelvis hur material 

och ting är sammansatta, medan vissa förskollärare tror sig använda sig av 

teknikundervisning, men där innehållet inte alltid relaterar till teknik och 

missar där av viktiga beståndsdelar. Det skapar då istället en smal och ytlig 

teknikundervisning (Sundqvist 2016). Vidare beskriver förskollärare i 

Sundqvists studie också finna svårigheter i att samtala med barnen om ämnet 

innehåll utan att barnen tappa fokus och hellre vill samtala om andra saker 

(a.a).  

Mot bakgrund av ovanstående stycke går det att se kopplingar mellan vad 

förskollärare tycker om teknik och den ytliga teknikundervisningen med 

hjälp av bygg och konstruktion. Det kan tolkas innebära att det är 

förskollärarens osäkerhet som ger intrycket av att teknikundervisningen blir 

ytlig, osynliggjord och ointressant. Det kan därav vara svårt för 

förskolläraren att se och ta till vara på barnets upplevelser.  

3.2 Barn som synliga aktörer  
Det påpekas av Thorshag och Holmqvist (2019) att ett stärkt självförtroende 

hos barn underlättar när de arbetar med bygg och konstruktion. Ur ett 

exempel från barn som deltagit i en observationsstudie där det studerats 

konstruktionslek, visade det sig att de barn som fick gott om tid och 

möjlighet att träna på att konstruera utvecklade ett självförtroende som 

visade sig vara viktigt för att uppleva konstruktionslekar som rolig. Detta 

självförtroende genererade således glädje och lust att bygga vidare på nya 

projekt. Det finns ett samband mellan barnens entusiasm för konstruktion 

och deras kunskap. Barnen som inte uttryckte förståelse för studiens 

aktiviteter uttryckte inte heller någon glädje eller vilja att vara delaktig i 

konstruktionslek (Thorshag & Holmqvist 2019). Vidare konstaterar Milne 

och Edwards (2011) i en studie med barnsamtal som metod att barn finner 

materialet lockande men att själva processen i en bygg och konstruktions 

aktivitet inte är lika intressant. När barnen således själva redogör för sin 

lärprocess så lade barnen tyngden vid vilket material som presenterat, inte 

hur de upplevde processen. Vidare lyfter även Milne och Edward (2011) att 

det i största allmänhet inte finns specifik eller gedigen forskning kring just 

barns tekniska kunskaper och upplevelser (a.a). 
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Bjurulf (2013) beskriver gruppen som en resurs för att ge barnen möjlighet 

att utmanas i lärandet och således också för att förenkla för barnen när de ska 

samtala om sina upplevelser. I en barngrupp finns en stor mängd barn med 

många olika erfarenheter. Dessa erfarenheter bidrar till att barnen kan 

upptäcka att det finns olika sätt att lösa ett problem, eller att konstruera ett 

byggprojekt. Barnens olika erfarenheter beror på att varje individ har en egen 

bakgrund. Författaren uppmärksammar att barnen således kan urskilja 

aspekter som inte hade synliggjorts om inte barnen uppmärksammats på 

varandras olika sätt att lösa ett problem. Författaren motiverar likväl inte bara 

fördelar i att låta barnen beskriva sina upplevelser för vuxna, utan beskriver 

också andra barns synsätt. Bjurulf (2013) lyfter fram vikten i att låta barn 

motivera sina svar i samtal om teknik, inte enbart för att synliggöra och 

säkerställa ett lärande, utan för att synliggöra att barnens perspektiv tas till 

vara på i undervisning. Sundqvist (2016) styrker Bjurulfs (2013) resonemang 

då hon beskriver stor skillnad på hur förskollärare i hennes studie medvetet 

arbetar för att synliggöra barnens upplevelser i teknikundervisningen. Det 

visade sig att förskolläraren i studien inte fokuserar på barnets upplevelser i 

första hand utan snarare att kommunicera om innehåll i teknik som ämne 

(a.a).  

För studiens syfte kan författarnas resonemang tolkas innebära att det inte 

bara är viktigt att förstå barns upplevelser utan även vad som påverkar dem. 

3.3 Att göra skillnad på kön i teknikundervisning  
Teknik i förskolan har också studerats med könsperspektiv bland annat en 

intervjustudie med förskollärare om teknik i förskolan av Boström (2018). 

Författaren lyfter vikten av att förskolläraren tillgodoser alla barns möjlighet 

till teknikundervisning i förskolan. Författaren presenterade ett 

forskningsresultat där det beskrivs att flera förskollärare var säkra på att 

barnen i förskolan ges samma möjligheter till teknikundervisning med ett 

likvärdigt innehåll. Under studiens gång synliggjordes en icke jämställd 

undervisning. Pojkarna i studien fick fördelar under aktiviteten relaterade till 

teknik, vilket blev en känslosam upptäckt hos förskollärarna (Boström 2018). 

I denna studie saknas dock en beskrivning av hur barnen uppfattade 

aktiviteterna. Det går att utläsa i resultatet hur förskollärarna kunde 

konstatera att undervisningen inte sker på lika villkor, men vad barnen 

upplevde förblir osagt. Boström (2018)  beskriver en viktig aspekt. Det vill 

säga att flickor i vuxen ålder oftast inte väljer yrke inom teknik då det anses 

vara stereotypiskt manliga. Det beskrivs dels bero på att små barn tidigt 

anpassar sig efter ett samhälle som skiljer på typisk manliga yrken och 

typiskt kvinnliga yrken (Boström 2018). Det har även visat sig att när 

pojkarna lekte med bygg och konstruktionsmaterial fick de mer stöd av 

pedagogerna än när flickorna valde en konstruktionslek. Flickorna 

uppmuntrades inte på samma sätt som pojkarna (Hallström, Elvstrand & 
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Hellberg 2015). I studien har vi dock valt att fokusera på barns upplevelser 

som utan hänsyn till kön. Valet grundar sig i att studiens syfte inte berör 

stereotypa könsmönster eftersom studiens identifierade kunskapslucka i 

första hand syftar till avsaknaden av barns upplevelser.  

Axell (2013) har även sammanställt aktuell forskning kring förskolebarn och 

teknik, där ges även förslag på vidare forskning. Ett av förslagen är att 

undersöka; Hur arbetar man i förskolan för att ge barnen ett reellt inflytande 

på det tekniska verksamhetsinnehållet (Axell 2013). Något som kan tolkas 

innebära att vi behöver titta på barnens inflytande, och ett avstamp till det är 

att först undersöka vad barn har för upplevelser om bygg och konstruktion i 

förskolan. Det kan därför vara intressant att undersöka barnens upplevelser 

om teknik, bygg och konstruktion i tidig ålder för att också synliggöra olika 

typer av strukturer. Att även ha kännedom om de genusmönster som kan 

synliggöras kan anses vara viktigt när man undersöker barns upplevelser. 

Detta för att inte mista barns upplevelser av eventuellt utanförskap eller 

åsidosättande. 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning  
Det saknas till stor del studier på hur barn upplever bygg och konstruktion. 

Det finns flera studier gjorda i hur förskollärare beskriver bygg och 

konstruktion samt vad vuxna tror sig veta om barnens uppfattning av bygg 

och konstruktion. Sammanfattningsvis kan det konstateras att tidigare 

forskning saknar beskrivningar och undersökningar om barns upplevelser av 

teknik i förskolan, särskilt kring bygg och konstruktion. Att flera 

förskollärare känner osäkerhet inför arbetet med teknik vilket har visat att 

förskollärare då förhåller sig ytligt till ämnet vilket menas påverka barnens 

upplevelse av teknik, bygg och konstruktion. I undervisningen av bygg och 

konstruktion saknas även ett pedagogstöd som erbjuder barnen ett fördjupat 

lärande inom ämnet. Vilket kan tolkas bli en krock mellan verksamhetens 

styrdokument och förskollärarens egentliga uppdrag. Att 

teknikundervisningen anses vara förhållandevis svårarbetat påverkar 

kvaliteten i förskolan. Förskollärare uppmanas att se över tillgängligheten av 

undervisning för alla barn, då forskning visar på skillnader mellan hur pojkar 

och flickor bemöts i undervisningen. Avslutningsvis visar den tidigare 

forskningen att det främst är förskollärarnas egna kunskaper och 

begreppsbildning som påverkar deras känsla av osäkerhet inom 

teknikundervisningen. Den tidigare forskning som eftersökts och presenterats 

nedan visar alltså tydligt på en kunskapslucka. 
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4 Syfte  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om barns upplevelser av bygg 

och konstruktion i förskolan, utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv.  

4.1 Frågeställningar  

 
1. Hur upplever och kommunicerar barn bygg och konstruktion utifrån 

barns perspektiv? 

2. Vilka likheter och skillnader finns i barns upplevelser av bygg och 

konstruktion utifrån ett barns perspektiv? 
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5 Teoretiskt ramverk  

I nedanstående kapitel redogörs det teoretiska ramverk som använts för att 

tolka studiens resultat. Vi vill fånga kärnan i barnens upplevelser, samt 

försöka förstå oss på vad de upplever. De upplevelser som synliggörs i 

samtalen med barn kommer att tolkas med hjälp av ett barndomssociologiskt 

perspektiv på barn och deras barndom så som vi förstått och tolkat det. Att 

barn är aktiva medskapare med en egen rätt att komma till tals ligger till 

grund för vår studie eftersom studiens syfte behandlar barns talutrymme och 

upplevelser, utifrån barns perspektiv. Därför anses teorin applicerbar på de 

värderingar som kommer att följa oss studien genom. Vidare använder vi oss 

i vårt metodavsnitt av ett fenomenologiskt perspektiv för att tolka och förstå 

barns upplevelser av bygg och konstruktion vilket också är studiens syfte.  

5.1 Barndomssociologiskt perspektiv  
Barndomssociologi är ett relativt nytt perspektiv där de främsta källorna är 

publicerade under 90-talet och 2000-talet. Det finns en variation i hur 

perspektivet definieras. Det finns tolkningsutrymme beroende på vem som 

definierar begreppen och perspektivet. Prout och James (1997) menar att 

man utifrån det barndomssociologiska perspektivet utför studier som syftar 

till att ge barnen en delaktighet och en röst i det insamlade materialet. Barn 

betraktas inom barndomssociologi som intressanta att studera i sin nuvarande 

kontext. Förståelsen för att barn har egna erfarenheter och synsätt är 

avgörande för analys av barnens livsvärld (Halldén 2007). Med det sagt, 

syftar inte perspektivet till att förneka det som kan vara positivt att studera 

barns åsikter som syftar till framtiden. Det finns en förståelse av att barns 

upplevelser här och nu kan ha betydelse för barnets framtid.  Barnets 

upplevelser kan ses med olika glasögon. Dock menas det väsentligt att som 

utgångspunkt förstå barnets värde som en individ med egna viljor och 

upplevelser ur ett här och nu perspektiv som kan ligga till grund för barnets 

kommande skolgång. Att se barnets här och nu upplevelser, vilket kan betyda 

barnets perspektiv av nuet hjälper förskolläraren att bygga en undervisning 

som utgår från barnets nuläge men också är behjälpligt i barnets livslånga 

lärande.  

William A. Corsaro är en forskare och företrädare inom barndomssociologin. 

Hans bok The sociology of childhood som utkom i den första upplagan år 

1997 ligger till grund för flera författares beskrivning av perspektivet. Han 

har studerat barn ur ett sociologiskt perspektiv och menar att barn är 

deltagare i den kultur de lever i. Barn ses som sociala aktörer som är med och 

skapar, formar och omformar sin kultur. Författaren problematiserar 

begreppet socialisation och menar att begreppet riskerar att endast synliggöra 

de individuella aspekterna av barns sociala utveckling där barn lär och 

anpassar sig efter vuxenvärlden. Han menar istället att barn använder en 
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kreativ metod för att kunna delta i samhället. Den kollektiva aspekten av 

socialisation måste lyftas fram där socialisation ses som något som skapas i 

gemenskap med andra. Barn förhåller sig till vuxna och till varandra då de 

skapar nya kulturer. Corsaro (2005) menar att barn är samhälleliga 

medborgare och inte endast en grupp människor som ska förberedas för ett 

medborgarskap (a.a). Gunilla Halldén (2007) delar Corsaros definition av 

perspektivet men lyfter också att barndomssociologiskt perspektiv är ett 

paradigmskifte inom barndomsforskning. Det vill säga ett nytt sätt att 

betrakta och således också forska på barn. Barn ses nu som viktiga aktörer 

för samhället.  

Det är alltså omöjligt att betrakta barndom som enbart ett biologiskt 

fenomen. Barn är individer och således olika och lika varandra. Deras 

barndom grundas i en klasstillhörighet och utvecklas beroende på kön och 

etnicitet.  

När det gäller makt mellan barn och vuxna beskriver Halldén (2007) 

barndomssociologin som ett perspektiv för att ge barnen större makt och 

inflytande. Vidare menar författaren också att samspel är av stor betydelse i 

ett barndomssociologiskt perspektiv. Hon menar att nära relationer, skapade 

av samspel inte bara ha betydelse för att skapa trygghet utan även för att barn 

ska öppna upp sig och våga uttrycka sina upplevelser. Att kunna öppna sig 

och komma till tals ger möjlighet till att bli sedd och hörd som individ. Det 

kan därför anses viktigt att bygga en trygg miljö i verksamheten för att 

barnen ska få möjligheter att öppna upp sig i och även få uttrycka sina 

upplevelser i.  

5.2 Barn som being och becoming  
Två essentiella begrepp inom barndomssociologi är barnet som being (att 

vara) eller becoming (att bli). Halldén (2003) beskriver begreppen genom att 

hänvisa tillbaka till Piagets tidiga studie om utvecklingspsykologi. Halldén 

(2003) menar att Piagets tidiga studier tydligt tycktes handla om att barn var i 

en start-grop som med hjälp av olika utvecklingsstadier och processer skulle 

leda till utveckling mot den vuxnes begreppsbildning. Barndomen var en resa 

mot det fullkomliga, att vara vuxen. Becoming betyder att bli. Barnet 

kommer att bli vuxen. I sitt nuvarande läge, som litet barn, anses barnet 

något ofullkomligt (a.a). Bjervås lyfter i sin avhandling från 2011 fram flera 

olika forskares definition av begreppen. Den förklaring hon lyfter fram 

stämmer med att begreppen härstammar från Jean Piagets 

utvecklingspsykologiska forskning men menar att begreppen inte alltid måste 

polariseras mot varandra.  Att se barnet som becoming kan innebära att 

läraren möter ett barn som i sitt nu håller på att formas, utvecklas och att det 

kan behövas en förståelse för att det inte är en färdig ”produkt” (a.a). Här kan 

det tolkas som att det finns en vinning i att kunna betrakta barnet ur båda 

begreppen och dess upplevelser vilket nämns under beskrivningen av 
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barndomssociologi. Begreppen går emellanåt hand i hand och båda synsätten 

kan vara behjälpliga i att optimera teknikundervisningen i förskolan.  

Denna syn kan dock problematiseras genom Halldéns (2007) beskrivning av 

barndom som att det inte är resan i sig som är intressant att studera. Det 

intressanta menas istället vara att se barn som aktiva, kompetenta 

medlemmar i samhället. Författaren poängteras att barnet är värt ett tillstånd 

att vara i här och nu, inte på väg mot ett vuxenliv. Barnet har relevanta 

åsikter som bör tas tillvara på i planerade som rör barnets vardag (a.a). När 

Halldén (2007) lyfter aspekter av att se barn som being menar hon att being-

begreppet lägger vikt vid att lyssna på barnen och analysera deras utsagor 

utifrån deras kontext. Hon menar att det barnet säger ska tolkas utifrån 

barnets position, ett barns perspektiv (a.a). 

5.3 Barns perspektiv  
Som bekant syftar studien till att lyfta barnets röst, det vill säga att studiens 

syfte grundas i barnets perspektiv och upplevelser. Begreppet perspektiv 

kommer från latinets Perspectus som betyder ett sätt att se på, se igenom och 

undersöka. Begreppet barnperspektiv skulle således betyda ett sätt att se på 

barn vilket kan tolkas som “att försöka se barnets bästa”. Det betyder att den 

vuxna anses veta vad som är barnets bästa och vad barnet anser i frågan är 

sekundärt (Sommer 2011). Barns perspektiv däremot kan tolkas som att helt 

och hållet fokusera på vad barnen ger uttryck för. Vad säger barnen? Vad vill 

de? Vilka är deras rättigheter? (Halldén 2003). Barns perspektiv lägger 

vikten vid upplevelser hos barnen själva. I ett mycket tidigt skede av livet lär 

barn sig att skaffa sig erfarenheter om sin egen sociala miljö. När tiden går 

utvecklar barnen förmågor att tycka, tänka och analysera kring sina egna 

känslor och erfarenheter i relation till sin sociala miljö. Barnen genomgår 

förändringar under sin barndom och barns perspektiv är deras bidrag av sina 

upplevelser. Ett nyckelkriterium för att kunna definiera barns perspektiv är 

att rikta strålkastaren på barnets förståelse av sin alldeles unika och 

individuella livsvärld (Sommer 2011). Det barndomssociologiska 

perspektivet har under det senaste decenniet fått en viktig roll inom 

samhällsvetenskapliga, utvecklingspsykologiska och samhällsvetenskapliga 

forskningsfältet. Barndomssociologi anses vara en kunskapskälla om barn, 

deras upplevelser och deras barndom. Barndomssociologi används ofta för 

att förkasta eller avvisa en gammal teori om barn som passiva (Sommer 

2011). 

Genom att samtala med barnen om vad som sker i förskolans verksamhet får 

de vuxna i verksamheten förståelse och kunskap för deras perspektiv (Arnér, 

2009). Att jämföra barnperspektiv och barns perspektiv med varandra kan 

förtydliga begreppens skilda betydelse. Att ha ett barnperspektiv i arbetet 

med barn innebär att de vuxna tror sig se eller veta vad som är barnets bästa. 

Det handlar om att värna om barnens intresse och välmående. Att istället ha 
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ett barns perspektiv innebär att värna om att barnets röst hörs. Att fokusera 

på att låta barnet komma till tals och försöka se vad som är meningsfullt för 

just dem är exempel på att synliggöra barns perspektiv (Qvarsell 2013). 

Varför är det då viktigt med förståelse för barnens perspektiv? Jo, förskolans 

personal har inte bara ett moraliskt ansvar för barnen i förskolan, 

förskollärare har även ansvar för att skapa goda relationer, ansvar för 

samspel, engagemang. Arnér (2009) menar att barn är att betrakta som 

fullvärdiga individer som redan från sin första stund i livet har ett okränkbart 

värde, och därför inte kan betraktas som outvecklade. (Arnér, 2009). Arnér 

(2009) kan tolkas mena att ban också som fullvärdiga individer är i givet 

stånd att förklara sina upplevelser, vilket för studien kan innebära att de 

upplevelser barnen delar uppenbart bör respekteras och se som fullgoda 

(Arnér 2009). Denna beskrivning av barn är en av motiveringarna bakom 

viljan att närma sig barns perspektiv i ämnet bygg och konstruktion. Spradley 

(1979) har uttryckt “Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad 

du vet på det sätt som du vet det. Jag vill förstå meningen i din upplevelse, gå 

i dina skor, uppleva tingen som du upplever dem, förklara tingen som du 

förklarar dem. Vill du bli min lärare och hjälpa mig att förstå?”  (Spradley, 

1979, s. 34.) Citatet kan användas för att beskriva vad den som söker förstå 

genom barns perspektiv kan ha för utgångspunkt. Mot bakgrund av 

ovanstående beskriv av begreppen kommer studien att följa barnens 

perspektiv. Sammanfattningsvis synliggörs barn som synliga aktörer och 

studiens syfte är att låta barnen träda fram på så sätt. Därför används 

begreppet barns perspektiv och barns upplevelser i vår analys.  
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6 Metod  

I följande kapitel beskrivs kvalitativ forskning som datainsamlingsmetod, 

vilket följs av en redogörelse av urvalsprocessen och genomförande. Vi vill 

här föra en diskussion kring val av metod, där vi motiverar de val vi gjort, 

samt etiska ställningstaganden som funnits med oss i processen. 

6.1 Datainsamlingsmetod 
Syftet med studien är att undersöka barns upplevelser om bygg och 

konstruktion, och då förefaller det aktuellt att samtala med barnen utifrån 

semistrukturerade intervjuer. I studien används barnsamtal som metod. 

Samtalen spelades in som ljudfil och transkriberades sedan för att analyseras. 

Under processen användes olika material som hjälpmedel. Nedanför ges en 

beskrivning av vad ett samtal med barn innebär samt varför just byggmaterial 

är behjälpligt för studiens syfte. 

6.1.1 Kvalitativ metod  

Justensen och Mik-Meyer (2011) beskriver att kvalitativ metod används 

oftast för att kunna gå in på djupet, att finna själva kärnan i det som 

undersöks eller studeras, samt att kunna beskriva fenomen i dess kontext, för 

att sedan kunna visa fram en tolkning av det som studerats. Kvalitativ metod 

används ofta för mindre studier där få människor och händelser undersöks. 

Kvalitativ metod syftar även till att undersöka detaljerade och djupgående 

frågor, samt att beskriva olika uppfattningar av fenomen i dess kontext. Det 

är också bekant att olika studier kan komma fram till olika slutsatser inom 

samma område. Metoden kan bestå av intervjuer, samtal, eller observationer. 

Dessutom krävs ingen avancerad utrustning och användare av metoden kan 

oftast förvänta sig en hög svarsfrekvens (Justesen & Mik-Meyer 2011). 

Kvalitativa metoder kan bygga på olika perspektiv. I studien utgår vi från ett 

fenomenologiskt perspektiv. Fenomenologiskt perspektiv innebär en slags 

tolkning utifrån deltagarnas upplevelser, det vill säga en förståelse av själva 

fenomenet utifrån det egna perspektivet och upplevelser, vilket också är i 

linje med det barndomssociologiska perspektivet. I studien intresserar vi oss 

för barns upplevelser av bygg och konstruktion utifrån ett 

barndomssociologiskt perspektiv. För att komma åt barnens upplevelser 

bedömdes barnsamtal att vara en lämplig metod. Barnsamtal förefaller 

angelänger just för att samtal och dialog med barn ger möjlighet att höra dem 

själva förklara och redogöra sina upplevelser. Barnsamtal upplevde vi vara 

det enda sättet att verkligen ge barnet möjligheten att vara en aktiv aktör.  

6.1.2 Barnsamtal  

Att intervjua och samtala med barn innebär att barnen blir 

informationskällan. En semistrukturerad intervju med barnen handlar om att 

rikta barnens fokus mot ett specifikt avgränsat område och samtala kring det, 

för att synliggöra barnets ståndpunkt. Det framhålls att det inte finns några 
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särskilda metodologiska regler för just barnsamtal. Däremot framhålls det att 

den sociala relationen mellan barn och vuxna är annorlunda till skillnad från 

relationen två vuxna emellan. Den vuxna bör samtala med barnet, istället för 

att fråga ut det. Detta är en skillnad som intervjuaren bör vara medveten om. 

Vuxna bör även i samtal med barn ta på sig en formell roll, vilket kan bidra 

till att barnen uppfattar att de blir tagna på allvar (Dalen 2011). Här är det 

dock viktigt att den vuxna fortfarande använder ett språk och begrepp som är 

anpassade till barnets nivå (a.a). Barn är mindre bundna av sociala 

konventioner än vad vuxna är. Det kan innebära att barn i intervjuer kan visa 

sig uttråkade och inte vill fortsätta samtala. Dessa signaler är viktiga att 

fånga upp, respektera och då besluta att det är dags bryta samtalet (a.a). 

Något som vi självfallet tog hänsyn till genom att byta samtalen när barnen 

inte längre var intresserade.  Att använda intervjustrategier kan vara 

behjälpligt i samtal med barn. Efter att temat har introducerats för barnet kan 

intervjun övergå till en fas av fritt berättande. Fritt berättande kan leda till att 

barnet spontant berättar saker ur deras upplevelsevärld/livsvärld. 

Efterföljande fas bör innehålla en fördjupning, där barnet i samtal får förklara 

och förtydliga sina ståndpunkter för att undvika tolkningsfel. Som avslutande 

del rekommenderas att intervjuaren har en avrundande dialog med barnet där 

det får veta att det kommit med värdefull information. Barn behöver 

information i mer konkreta former än vuxna och därför är användandet av de 

forskningsetiska principerna av yttersta vikt och bör följa hela processen med 

att intervjua barn (a.a). 

6.1.3 Byggmaterial som hjälpmedel  

Att använda sig av olika material som hjälpmedel vid barnsamtal är något 

som specialister inom barnsamtal rekommenderar. Det vill säga att ta hjälp 

av något material som finns i verksamheten, eller att be barnen göra 

någonting, exempelvis bygga, rita eller skriva (Hallin och Helin 2018). 

Doverborg och Pramling- Samuelsson (2012) menar även att i samtal med 

barn kan det vara en fördel att använda någon typ av hjälpmedel för att 

komplettera samtalet. Författarna menar att fotografier eller leksaker kan 

göra samtalet mer konkret vilket hjälper barnet att förstå samtalets innebörd. 

6.2 Urval  
Valet av informanter anses vara en viktig fråga inom kvalitativ forskning. 

Främst belyser man att antalet deltagare inte bör vara allt för stort. Då finns 

inte möjligheter att djupdyka på det sätt som önskas (Dalen 2011). Vem som 

är informant är också en mycket viktig fråga (Hallin & Helin 2018). Den som 

informerar ska hjälpa till att utveckla kunskap om det som ska studeras. 

Eftersom studiens syfte är att söka förståelse för barns upplevelser behöver 

studiens urval främst bestå av barn. I studien valdes åtta barn mellan fyra och 

fem år. Ålderns inriktning grundas främst i möjligheten för barn att kunna 

förklara och redogöra för sina upplevelser. Vi anser från vår erfarenhet av 

verksamheten att äldre barn har större möjlighet till att lämna utsagor på ett 
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tydligare sätt än yngre barn. Vi valde att göra studien på en förskola i södra 

Sverige. Eftersom det var barn som inte var närvarande på grund av sjukdom 

blev inte könsfördelningen jämn. Det deltog tre flickor och fem pojkar. En av 

författarna är bekant på förskolan, något som vi upplevde som en fördel för 

att barnen skulle känna lust att öppna upp sig och våga stå för sina åsikter. 

Hallin och Helin (2018) beskriver att skillnaden mellan en bra och dålig 

intervju till stor del hänger på tilliten som informanten känner för 

intervjuaren. Det argumentet ligger till stor del till grund för valet av 

förskola. 

6.3 Genomförande  
En förskola där en av oss var bekant tillfrågades om att delta i studien. 

Förskollärare och rektor på förskolan kontaktades och fick förfrågan från oss 

om vi fick göra vår studie med barnsamtal. Förskollärare på den valda 

avdelningen hjälpte oss att dela ut samtyckesblanketter (se bilaga 1), skrivna 

av oss till alla vårdnadshavare på den bestämda avdelningen. När datum för 

senaste inlämning av blanketten passerat uppdaterade en av förskolläraren på 

avdelningen oss om hur många barn som hade tillstånd att delta. Det var tio 

barn. Vi bedömde att tio barn var fullgott för studiens syfte. Förskollärarna 

ombads att samtala med barnen vid flertalet tillfällen i god tid om att vi 

skulle komma och vad som skulle hända. Denna dag var åtta av de tio barn 

som godkänt deltagande i studien närvarande. Studiens datainsamling 

genomfördes under en dag på förskolan. Studien började med att vi gjorde 

oss bekanta med barnen där vi samtalade och deltog i lek. Barnen var nyfikna 

och ställde många frågor till oss. Efter en stund valde vi att hitta ett avskilt 

rum på avdelningen, ateljén, där vi kunde stänga dörrarna om oss för bästa 

möjliga koncentration. Vi förberedde material som vi sedan la ut på ett bord 

inför samtalet. Vi valde lite större klossar, klassiskt Lego, plusplus och 

kapplastavar. Därefter tillfrågades tre av barnen om de ville följa med och 

hjälpa oss med ett spännande uppdrag, där vi skulle samtala om bygg och 

konstruktion. Alla barnen svarade ja. Vi satte oss tillrätta vid ett bord och 

barnen blev informerade om uppdraget. Vi informerade barnen att vi ville ha 

hjälp med att bygga en liten båt med materialet som fanns framför dem. Samt 

att vi gärna ville samtala om vad barnen tyckte om bygg och konstruktion, 

hur det känns att bygga etc. Vi informerade även barnen om att samtalen 

skulle spelas in och varför. Då svarade ett av barnen att de redan visste att vi 

behövde ha materialet till vår “läxa” i “vuxenskolan”. Barnen byggde och vi 

samtalade om olika saker. När barnen började känna sig klara startade vi vår 

ljudinspelning. Vi samtalade om vad barnet gjort och under tiden ställde vi 

en del av de frågor vi förberett om bygg och konstruktion. Vi poängterade 

flertalet gånger att det inte fanns några rätta svar, att vi bara är genuint 

intresserade av vad de tycker och tänker. Beroende på vad barnen svarade lät 

vi samtalet flyta fritt för att kunna respondera med följdfrågor. Flera svar bad 

vi barnen förtydliga för att inte lämna för stort tolkningsutrymme. När ett 
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samtal var avslutat gjorde vi om processen med tre nya barn. Därefter 

pratade vi med resterande två barn. Det var inget barn som inte ville delta 

eller ville avbryta sitt deltagande under processen. Efter vi rundat av samtalet 

tackade vi barnen för deras deltagande och berättade hur betydelsefullt deras 

deltagande är för oss. Efter avslutad datainsamling påbörjades 

databearbetningen. Ljudfilerna var mellan 10 och 20 minuter långa. Det 

barnen hade sagt dokumenterades genom att skrivas ner som en 

transkribering. Det genomfördes hemma hos en av författarna, eftersom 

samtal kring vem som sagt vad är nödvändigt för att garantera anonymitet 

hos deltagarna skedde det privat i en av författarnas bostad.  

6.3.1 Bearbetning av data  

Arbetet med analys och resultat har precis som övrig bearbetning skett 

gemensamt. Materialet har analyserat och tolkats tillsammans. Analysen 

gjordes genom att barnens uttalande sorterades i en kategori som kallades för 

upplevelser. I det dokumentet färgkodade vi barnens svar utifrån mönster vi 

kunde se. Därefter färgkodades likheter och skillnader. Dessa olika 

grupperingar blev senare våra huvudkategorier. Ljudfilerna förvaras 

lösenordsskyddat på ett säkert ställe.  

Justensen och Mik-Meyer (2011) beskriver att kvalitativ studie inte främst 

handlar om att hitta generella mönster i en stor massa, det syftar främst till att 

ge en djup, riklig beskrivning av ett specifikt fall. Kunskapen i en 

fenomenologiskt inspirerad studie alltid handlar om tolkade fakta (Justesen 

och Mik-Meyer 2011). Vår studie är fenomenologiskt inspirerad. 

Fenomenologin som tolkas handla om att söka förståelse för fenomen 

uppfattade och beskrivna från aktören själv, vilket i vår studie är barnen. Vi 

har ombett barnen att beskriva sin upplevelse ur deras perspektiv och i 

resultatet presenteras barnens upplevelser tolkade av oss, som vi förstått dem.  

6.3.2 Etiska överväganden 

Att förhålla sig forskningsetiskt handlar inte bara om hur en forskare bemöter 

de som deltar i en studie och de uppgifter den lämnar. Det innebär också hur 

personerna förhåller sig till att tala sanning om sin studie, att granska och 

redovisa utgångspunkterna, att öppet redovisa metoder, resultat, 

kommersiella intressen och andra bindningar. Forskare ska inte stjäla 

forskningsresultat från andra. De bör hålla god ordning i din forskning, 

sträva efter att bedriva forskning utan att skada människor, djur eller miljö 

samt vara rättvis i din bedömning av andras forskning. Dessa principer är 

beskrivna av Vetenskapsrådet (2017). Studien behandlar inte bara dessa 

principer utan förhåller sig också till vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer från 2002 (vetenskapsrådet 2002). Vår studie har tagit hänsyn till 

dessa principer på följande sätt: 

Informationskravet  

De som berörs av studien, det vill säga barn, förskollärare, vårdnadshavare 
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och rektor har informerats om studiens syfte och vart studien publiceras. 

Deltagare har muntligt informerats om att deras deltagande är frivilligt att de 

under studiens gång har rätt att avbryta sin medverkan.  

Samtyckeskravet 

Eftersom barnens vårdnadshavare är ytters ansvariga för de deltagande barn 

har inte bara godkännande för deltagande inhämtats från barnen själva utan 

även skriftligt från vårdnadshavare genom en samtyckesblankett. Även 

Dalen (2011) lyfter fram vikten av ett etiskt förhållningssätt när 

studieobjektet är människor. Men trycker också på vikten av att alltid fråga 

barn som deltar i studien under studiens gång om de fortfarande vill delta. 

Hon menar också, att även om barnets vårdnadshavare har godkänt barnens 

deltagande har de inte rätt att få veta vad barnet har svarat på 

intervjufrågorna.  

Konfidentialitetskravet   

De uppgifter som är att betrakta som känsliga i denna studie, som namn och 

plats, har tagits bort för att erbjuda barnen och förskolan högsta möjliga 

anonymitet. Barnens namn har inte skrivits ned och inspelat material har 

bevarats oåtkomligt för utomstående. Studien behandlar inte intervjufrågor 

som är att betrakta som känsliga, men skulle känslig information komma 

fram under samtalet med barn raderas den omedelbart.  

Nyttjandekravet 

Den information som framkommit under undersökningsperioden kommer 

enbart att användas för denna studie. Vilket barnen muntligt informerades 

om innan vi startade inspelningen.  

6.4 Metoddiskussion  

I kommande avsnitt diskuteras studiens trovärdighet, det vill säga hur väl vi 

har mätt det vi haft till syfte att mäta och om vi har använt ett tillförlitligt 

tillvägagångssätt. 

6.4.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet beskriv som två begrepp väsentliga för kvalitativ 

analys. Begreppen syftar till att bedöma kvaliteten i forskning. Begreppen 

behöver i en fenomenologiskt inspirerad studie dock tolkas på ett sådant sätt 

att de är appliceringsbara på perspektivet.  

Det syftar till att bedöma hur väl studien har undersökt det som ska 

undersökas och om tillvägagångssättet varit de bästa för studiens syfte 

(Justesen & Mik-Meyer 2011). Denscombe (2018) definierar begreppet 

validitet på olika vis. Intern validitet är en av definitionen inom validitet. Det 

innebär att det som undersöks i en forskning eller en studie har förhållit sig 

till själva ämnet i undersökningen. Den data som samlats in i studien måste 
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vara väsentliga för studiens syfte (Denscombe 2018). I vårt fall handlar 

studien om att titta på barns upplevelser inom bygg och konstruktion i 

förskolan. Denscombe (2018) benämner begreppsvaliditet som en andra 

definition av validitet. Det handlar om att studien är anpassad till tidigare 

teorier och forskning inom ämnet. Studiens undersökning måste ha 

anpassade relevanta frågor inom ämnet där svaren ska vara tydliga och kunna 

kopplas till exempelvis tidigare forskning av ett ämne (Denscombe 2018). I 

vår studie valde vi att ha samtal med barn om det vi ville undersöka. Vi 

förberedde relevanta frågor kopplat till vårt syfte där vi senare fick relevanta 

svar från barnen. Denscombe (2018) lyfter nackdelar som kan uppstå vid en 

intervjustudie. Det kan nämligen uppkomma felaktiga svar eller för lite svar i 

studien. Då minskar noggrannheten i insamlingen av data och det kan bli 

svårt att nå upp till ett resultat av studien (Denscombe 2018).  

Innan datainsamlingen påbörjades på granskades intervjufrågorna noggrant 

för att säkerställa att frågorna var behjälpliga för studiens syfte. Frågorna var 

inte utsvävande eller irrelevanta. Hellre med för många än för få frågor. 

Oavsett om vissa frågor inte användes i insamlingen av data upplevde vi att 

vi hade mycket material att tillgå. Vi upplevde att vi fick ut relevanta svar 

från barnen utifrån våra intervjufrågor. I förväg fanns beredskap om inte 

tillräckligt med data samlades in. Vi var beredda på att samtala med barnen 

ytterligare en gång till ifall det skulle uppstå något som kunde skada 

validiteten eller reliabiliteten i datainsamlingsprocessen. Denna studie 

presenterar upplevelser beskrivna av barn. Syftets svar bygger på berättelser 

och uttalande från barn. För att kunna samtala, ställa frågor, fördjupa och be 

om förklaringar är det enda rimliga alternativet att samtala med barnen. 

Eftersom det är barnens egna upplevelser som ligger till grund för de 

tolkningar som gjorts kräver det att materialet är fylligt och tydligt. I studien 

har det tagits till hänsyn till ovanstående beskrivning genom att vi ställt 

relevanta frågor, följdfrågor, bett barnen att specificera eller förklara sina 

svar. Vi har samtalat med barn i olika konstellationer för att säkerställa att 

barnets åsikter inte förändras. Vi upplevde också att vi gav informanterna 

gott om tid att förklara, prata själva och fundera. Svävande, otydliga 

uttalande ligger inte till grund för vår studies resultat om inte för att 

poängtera att det fanns otydliga svar inom vissa kategorier.  
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7 Resultat och analys  

I följande kapitel redogörs studiens resultat. För att besvara de 

frågeställningar som formulerats för att svara upp till studiens syfte, utifrån 

ett barndomssociologiskt perspektiv, har två huvudkategorier formulerats. 

Dessa huvudkategorier innehåller underkategorier med citat från de samtal 

som ligger till grund för studiens resultat. I underkategorierna ger vi en 

beskrivning av de analyser vi gör. Resultatet analysers med hjälp av den 

barndomssociologiska teorin och de huvudbegrepp som presenterats. 

7.1 Hur barn upplever och kommunicerar bygg och konstruktion 
I samtal med barnen framkom olika mönster av barnens upplevelse av bygg 

och konstruktion. Dessa mönster har analyserats och brutits ner för att 

komma ännu närmare barnens perspektiv. 

7.1.1 Lego som sinnebild av bygg och konstruktion ur ett barns 

perspektiv 

Den besökta förskolan har ett rum som kallas ”byggrummet” eller ”byggen”. 

Under samtalen återkom ett begrepp flertal gånger från barnen, 

”Legorummet”. Ett av barnen uttryckte efter en fråga om man kan bygga 

utomhus, att det finns Lego som man kan bygga med utomhus. Efter en fråga 

om vart man kan bygga svarar ett av barnen att man bara ska bygga i 

legorummet. Ett annat barn fick en fråga om hur hen upplever bygg och 

konstruktion, då svarar barnet att hen är beroende av Lego, samma barn 

uttrycker även att hen varit i legorummet många gånger. 

Angelica: Jaha… men kan man bygga utomhus då? 

Barn 5: Ja det finns Lego som man kan bygga med ute 

Angelica: var ska man bygga då? 

Barn 2: jag tycker att man bara ska bygga i legorummet. 

Barn 3: (…) för att jag har varit i legorummet många gånger 

Barn 3: Jag är beroende av Lego asså (på frågan om hur hen upplever bygg och 

konstruktion) 

I citatet ovan tycks barnen redogöra för en sinnebild som barnen har av bygg 

och konstruktion. Det finns ett rikt och varierat byggmaterial på förskolan, 

likväl synliggör barnen en upplevelse av bygg och konstruktion genom att 

vid flera tillfällen hänvisa till ”Legobygge” eller ”Lego” i samtalen. I olika 

grupper framkom just denna sinnebild. 

Under samtalen använde vi oss av begreppet ”byggen” men blev vid flertal 

tillfällen korrigerade till att det heter ”Legorummet”. Ur ett exempel från 

barn 5 kan visa i det första citatet att det handlar om huruvida det fanns Lego 

ute. Vi vuxna som intervjuade var övertygade om att vi formulerat oss 
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allmänt där vi ställde en fråga om man kan bygga och konstruera utomhus. 

Utifrån ett barns perspektiv kunde frågan dock handla om det gick att bygga 

med Lego utomhus, vart på barnet svarar att ja, det finns Lego som man kan 

bygga med utomhus. En annan aspekt kan vara när barn 3 direkt definierade 

bygg och konstruktion som Lego, då hen uttrycker ”jag är beroende av 

Lego”. Utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv kan barnet tyckas ha sin 

egen begreppsbild och värderar således frågan utifrån sitt egna perspektiv. 

En annan infallsvinkel är när barn 2 fick frågan om vart man ska bygga, då 

uttrycker barnet att hen tycker att man bara ska bygga i legorummet. Det kan 

innebära att barnet uppfattar frågan som att vi undrat vart man kan bygga 

med Lego. Utifrån barnens perspektiv kan bygg och konstruktion tolkas som 

att begreppet ”bygg” är synonymt med Lego.  

7.1.2 Att uppleva harmoni med hjälp av bygg och konstruktion utifrån 

barns perspektiv 

I nedanstående resultat beskriver ett av barnen en upplevelse av att bygg och 

konstruktion ger lugn. Hen uttrycker att om det känns stressigt och hen 

bygger så tar det tre minuter sedan infinner sig en känsla av lugn. Ett annat 

barn uttrycker att en upplevelse av bygg och konstruktion är att det är lugnt 

att bygga och att det inte är så mycket skrik och sådant. En liknande 

upplevelse framkommer ytterligare av ett barn där även detta barn uttrycker 

att det är roligt att bygga för man behöver inte stressa. 

Barn 3: Ibland om man stressar sig så  bara om typ 3 minuter så kommer man 

bara lugna ned sig känns det som, så blir man lugn liksom. 

Barn 1: det är ganska lugnt och så när man bygger, inte så mycket skrik och så. 

Barn 2: Det är roligt också och man behöver inte stressa. 

Barnen ger uttryck för att uppleva en känsla av harmoni när de bygger och 

konstruerar. Ur barnens uttalanden kan bygg och konstruktion i enlighet med 

barnens perspektiv upplevas vara en stressfri aktivitet. Det kan dessutom visa 

sig vara en slags strategi till att finna ro på förskolan. Barn 1 beskriver en 

upplevelse av att det inte heller är så mycket skrik under tiden man bygger. 

Om barnen upplever hög ljudnivå på förskolan kan barnen ha ett 

tillvägagångssätt som innebär att man går iväg till byggrummet och bygger, 

eftersom där är lugnt och mindre ljud. Utifrån ett barndomssociologiskt 

perspektiv kan detta betraktas vara barnens tidigare erfarenheter som gör att 

bygg och konstruktion upplevs som harmoniskt. Barnen använder ett ”här 

och nu” perspektiv och verkar veta med hjälp av sina tidigare erfarenheter att 

de får uppleva harmoni om de går iväg och bygger. Barnens tidigare 

erfarenheter kan användas som en strategi som barnen använder sig av för att 

slippa höga ljud. Återigen så som barn 1 uttrycker att ”det är ganska lugnt 

och så när man bygger, inte så mycket skrik och så”. 
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7.1.3 När barns perspektiv och barnperspektiv möts  

Följande kategori baseras på att ett barn berättade för oss att hen undviker att 

bygga och konstruera på fredagar. Barnet förklarar att anledningen till att inte 

bygga på fredagar är för att byggena måste tas sönder på fredagar, något som 

barnet upplever inte känns bra. Barnet förklarar sedan att hen upplever att 

hens byggen är så bra och vill slippa se sina byggen gå sönder. Barnet 

uttrycker en medvetenhet kring varför byggena måste tas isär på just 

fredagar. Anledningen är att om inte byggena tas isär under fredagen så finns 

det till slut inget material kvar att bygga med. 

Barn 3: (..)jag brukar inte bygga på fredagar, för då förstör man. 

Annah: Hur menar du? 

Barn 3: Ja men man måste ta sönder byggena och gubbarna och allting ska 

komma in i legolådan igen. 

Angelica: Känner du att du inte vill bygga då? 

Barn 3: Jag vill inte bygga för jag vill inte se när byggnader går sönder, för att 

jag bara tycker dom är så bra mina. 

Angelica: Tror ni det finns en anledning till att man måste ta sönder det på 

fredagar då? 

Barn 3: Jo för då kommer ju bara Legot komma slut och om man inte städar 

det så finns inga bitar kvar så mycket, en gång hade ett barn nästan alla 

legobitar, då är det därför det finns fredag för då ska man sortera.  

 

Dialogen ovan är ett exempel på vad som sker med barnets upplevelse när 

barns perspektiv möter barnperspektiv. Det kan vara de vuxna som bestämt 

att det finns en regel på fredagar som kräver demontering av barnens 

konstruktioner. Att inta ett barnperspektiv skulle kunna innebära att som 

vuxen förstå att förr eller senare behöver barnens konstruktioner plockas isär 

för att barnen ska ha material att tillgå. Det kan hamna i kollision med 

barnets perspektiv och således hindra barnet från att uppleva glädje och 

tillfredställelse av bygg och konstruktion. Barnet i samtalet kan ha en strategi 

för att undgå en negativ upplevelse och det är att inte bygga på fredagar. 

Barnet tolkas även delge en medvetenhet om varför det inte går att spara alla 

konstruktioner och förklarar att det är för att bitarna inte ska ta slut. Med 

koppling till ett barndomssociologiskt perspektiv verkar barnet ha skapat sig 

en strategi med hjälp av sina tidigare erfarenheter som kan vara att barnet är 

bekant med sina känslor. Barnet upplever att det är jobbigt att se sina egna 

byggen förstöras, något som framkommer i citatet. Ytterligare en aspekt kan 

vara att pedagogerna tillsammans med barnen kommit överens om vilka 

regler som gäller i byggen. Där av kan barnet bli medveten om 

anledningarna. Det är när aktiviteten skiftar från montering till att demontera 

som det händer något med barnets upplevelse, det vill säga att barnets 

upplevelse förändras från att uppleva en känsla av glädje till en känsla av att 

tycka det är jobbigt när barnets saker måste ta isär sitt bygge.  
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7.2 Likheter och skillnader i barns upplevelse av bygg och 

konstruktion 

 
I följande huvudkategori beskrivs de likheter men även olikheter som går att 

utläsa av barnens utsagor. Dessa likheter och skillnader kan vara behjälpliga 

för att se samband mellan barns upplevelser, något som kan ligga till grund 

för att utveckla förskolans undervisning och kvalité. Här presenteras tre 

kategorier som innehåller likheter och skillnader av barns upplevelser i bygg 

och konstruktion.   

7.2.1 Tidspress upplevs negativt  

En upplevelse som framkom från ett av barnen under ett samtal var att det 

ibland uppstår en känsla av stress när hen bygger. Barnet berättar att om hen 

har en viss tid på sig att bygga så känns det inte bra. Ett av barnen som gör 

denna beskrivning tillägger också att det inte är så roligt när det bara är tio 

minuter kvar. De två andra barn som är med i samtalet flikar in direkt och 

uttrycker sig att hålla med det andra barnet om att det inte är roligt. 

 

Barn 3: (…) det kan hända att man stressar för man har en tid på sig och det är 

inte bra. Vi har bara typ tio minuter och då är det inte så roligt. 

Barn 1: Nää!! 

Angelica: Tycker inte du de heller?  

Barn 1: Neeej. 

 

Resultatet visar på att bygg och konstruktion kan ge en negativ upplevelse 

om barnen känner stress när de bygger. Den negativa upplevelsen kan 

påverka den egentliga positiva upplevelsen av bygg och konstruktion hos 

barnen. Barn 3 kan tänkas uppleva att tidspressen är en stressande känsla, 

som påverkar upplevelsen av bygg och konstruktion som roligt. Ytterligare 

en förklaring kan vara att barnet kopplar ihop tidspress med en pedagog som 

med viss möjlighet sagt under exempelvis en lek eller aktivitet att ”nu är det 

bara tio minuter kvar”. Där och då kan upplevelsen av stress möjligtvis 

kopplas ihop med pedagogens uttalande. Utifrån ett barndomssociologiskt 

perspektiv kan barnets omvärld (i ovanstående citat förmodligen pedagogen) 

haft verkan i barnets uttryck ”det kan hända att man stressar för man har en 

tid på sig och det är inte bra. Vi har bara tio minuter och då är det inte så 

roligt”. Vi kan även här utläsa att barns perspektiv och barnperspektiv 

kolliderar. Pedagogerna kan vilja utifrån ett förmodat barnperspektiv 

förbereda barnen på att det är dags att avrunda. Ur barnets perspektiv kan det 

upplevas skapa stress vilket i resultatet påverka barnets upplevelse av bygg 

och konstruktion.  
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7.2.2 Barns skilda upplevelser av samspel   

I ett av samtalen beskrevs skilda upplevelser av samspel. Ett av barnen 

beskrev att det är lite roligare att bygga tillsammans med någon, medan ett 

annat barn nämnde att hen helst bygger själv eller med sin bästa kompis. 

Under samtalet berättade även det ena barnet med entusiasm om en gång när 

de byggde ordet “HELLO” med pinnar. På frågan om vad som var det 

positiva med det minnet, då sa hen att det var för att barnen byggde 

tillsammans och att det kändes bra.  

Barn 4: Jag bygger själv eller med min bästa kompis. 

Angelica: Varför kan de vara bra att bygga tillsammans?  

Barn 5: för det är lite roligare 

Barn 5: Kolla vi har byggt HELLO! (visar att de byggt ordet hello med pinnar 

utomhus). 

Angelica: Vad var det som var bra med att bygga det? 

Barn 5: För att vi byggde allihop tillsammans och det känns bra.  

Resultatet visar att barnen upplever samspel inom bygg och konstruktion på 

skilda sätt och det framkom skilda upplevelser om att bygg och konstruktion 

är en aktivitet för samspel. Barn 5 uttryckte tydligt en upplevelse av glädje 

att bygga tillsammans i grupp, medan barn 4 uttrycker att hen helst bygger 

själv eller med sin bästa kompis. Det tolkas på så sätt att barn 4 har en 

begränsad vilja när det gäller att bygga tillsammans, det vill säga att antingen 

vill hen bygga med endast med sin bästa kompis eller helt själv, och tycks 

inte ha att göra med att barnet upplever glädje i att specifikt bygga 

tillsammans med andra. Till skillnad från barn 5 som finner glädje i att bygga 

tillsammans så verkar inte det andra barnet infinna samma slags glädje. Ur 

ett barns perspektiv kan det innebära att bygg och konstruktion inte enbart 

upplevs som en gruppaktivitet men inte heller att enbart vilja bygga själv. 

Barn 5 som berättar om när de byggde ordet ”HELLO” kan snarare mena att 

det är samspelet i sig som hjälper till att ge bygg och konstruktion en positiv 

känsla.  

7.2.3 Bygg och konstruktion upplevs som en maskulint kodad aktivitet 

Under ett av samtalen fick ett av barnen frågan om pojkar bygger oftare än 

vad flickor gör. Barnet förklarades uppleva att pojkar bygger oftare än vad 

flickor gör. I en annan del av samtalet delger ett annat barn en upplevelse av 

att ”pojkar bygger mest” när vi pratade om olika aktiviteter. Samma barn 

yttrar även att pojkar är dem som gillar mest Lego.  

Angelica: Bygger både pojkar och flickor? 

Barn 3: Pojkar bygger mest 

Annah: Bygger pojkar oftare än flickor? 

Barn 6: Ja  
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                   Barn 3: Pojkar gillar mest Lego å så.  

Barn 3 tycks uppleva att pojkar bygger oftare än flickor och uttrycker även 

att pojkar har ett större intresse för Lego. Hen berättar inte att flickor skulle 

sakna intresse, men hen är tydlig med att pojkar gillar mest Lego. Ur citaten 

ovan kan det bero på att barnen upplever att bygg och konstruktion är ett 

maskulint kodat ämne. Barnens perspektiv på bygg och konstruktion kan 

handla om att hela ämnet är starkt maskulint kodat, men då ett av barnen 

menar att skillnaden bara beror på att pojkar har ett större tycke för Lego än 

vad flickor har. Samtidigt kan det även betyda att ett av barnen upplever att 

det specifika materialet Lego är det som är maskulin kodat. Ett tydligt 

mönster av likheterna i barnens upplevelser av bygg och konstruktion är att 

barnen tycks ha upplevelsen av att det finns en skillnad mellan de biologiska 

könen gällande bygg och konstruktion. I resultatet delade flickor och pojkar 

liknande upplevelse. Barnen gav uttryck för att pojkar bygger oftare än 

flickor oavsett vilket biologiskt kön barnen själva har.  

7.3 Sammanfattning av resultat och analys 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om barns upplevelser av bygg och 

konstruktion i förskolan, utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv, vilket 

framhåller barnets perspektiv som essentiellt. Utifrån barns perspektiv har 

resultatet visat att barn upplever och kommunicerar bygg och konstruktion 

som en harmonisk aktivitet. Barnen tycktes kommunicera Lego som deras 

tydligaste sinnebild av bygg och konstruktion. Vi fann också likheter och 

skillnader i resultatet. Bland annat visade det sig att barn upplevde skillnader 

i samspelets påverkan av deras upplevelse av bygg och konstruktion. Vidare 

tolkas resultatet visa att barnens perspektiv påverkas av det barnperspektiv 

som finns i verksamheten. Det tolkas bero på att barnen upplevde att bygg 

och konstruktion var något positivt och roligt, men att det finns vissa faktorer 

som orsakar att det kan bli jobbigt och stressigt. Dessa faktorer verkar 

påverka barnens upplevelser under samtalen när de uttrycker sig om olika 

aspekter om bygg och konstruktion i förskolan.  
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8 Diskussion  

Här presenteras de tolkningar och slutsatser som framkommer i studiens 

resultat. Utifrån studiens resultat har vi funnit ett par punkter som vi finner 

relevanta att diskutera i relation till studiens bakgrund och tidigare forskning. 

Vidare diskuteras också hur denna studie kan inspirerar förskollärare och 

annan personal i förskolans verksamhet att närma sig bygg och konstruktion 

med ett barns perspektiv. I diskussionen lyfts även förslag till framtida 

forskning fram. 

8.1 Resultatets innebörd 
Både studiens bakgrundsavsnitt och den tidigare forskning som presenterats 

saknar tydliga beskrivningar om hur barn upplever bygg och konstruktion ur 

ett barns perspektiv. Med hjälp av studiens resultat kan vi nu presentera 

upplevelser som barnen, i denna studie, har av bygg och konstruktion.  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om barns upplevelser av bygg 

och konstruktion i förskolan, utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv. I 

resultatet har det framkommit att barnen i vår intervju på ett medvetet sätt 

redogör för sina upplevelser. Barnen beskriver främst Lego som ett sätt att 

kommunicera bygg och konstruktion. Under samtalet så pratade vi som 

intervjuade barnen flertalet gånger om just bygg och konstruktion och barnen 

svarade med att samtala om Lego. Byggrummet på förskolan innehåller ett 

rikt och varierat material. Det är därför intressant att försöka förstå vad det är 

som gör att barnen identifierar bygg och konstruktion så starkt till just Lego 

och inte något av det andra materialet. Sundqvist (2016) menar att ett rikt 

material påverkar barnens upplevelse av bygg och konstruktion. Författaren 

menar också att det är viktigt för barnens positiva upplevelse att erbjuda 

barnen ett varierat material. I byggrummet kunde vi konstatera att det fanns 

många olika material men också mycket material som var behjälpligt för att 

konstruera. Lego var inte det materialet som var främst framträdande på 

förskolan. Det är givetvis svårt att vet hur generaliserbart resultatet är i ett 

större sammanhang och det hade därför varit intressant att undersöka vidare 

hur andra förskolor arbetar med bygg och konstruktion och se om barnen i 

andra kommuner och förskolor har en lika stark koppling mellan begreppet 

Lego och begreppet bygg och konstruktion. Vi kan dock konstatera att 

ovanstående resultat stämmer med den beskrivning som Milne och Edward 

(2011) presenterat där de menar att barn inte redogör för sin lärprocess inom 

bygg och konstruktion utan snarare kommunicerar och lägger tyngdpunkt vid 

materialet och inte aktiviteten. Utifrån våra barnsamtal påstår vi att barnen 

upplever Lego som det mest intressanta och lockande materialet och att det 

är därför deras upplevelse är så starkt kopplad till just bygg och konstruktion 

med Lego.  

Vidare visade vårt resultat också på att barn upplever bygg och konstruktion 

som en harmonisk aktivitet. Det framkom att barnen upplever bygg och 
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konstruktion som en positiv aktivitet fri från höga ljud och stress. Samtidigt 

påvisar resultatet att barnen beskriver att upplevelsen av bygg och 

konstruktion kan förändras i den stunden barnen upplever tidspress. Barnen 

upplever bygg och konstruktion som en harmoniskt, stressfri aktivitet fram 

tills att någon berättar att tiden är begränsad. Resultatet rimmar väl med 

Thorshag och Holmqvist (2019) som lyfter att ge barn gott om tid i arbetet 

med bygg och konstruktion. Utifrån det barndomssociologiska perspektivet 

har barnen en unik blick på verksamheten. Att ta till vara på och undersöka 

deras perspektiv kan vara en viktig resurs. Vilket vi uppmärksammar då det 

framkom helt andra svar än vad vi hade förväntat oss. Bjurulf (2013) 

uppmärksammar fördelar i att låta barn beskriva sina upplevelser för vuxna. 

Inte enbart för att synliggöra deras lärande utan även för att säkerställa att 

barnens perspektiv tas till vara på i verksamheten (Bjurulf 2013). Då denna 

studie har lagt viktigt vid barnets upplevelse har det också framkommit att 

barnen har en unik blick på vad som är viktigt för dem i förskolan. Således 

kan resultatet påvisa att barnen inte i första hand kommunicerar kring sitt 

lärande i bygg och konstruktion utan snarare för sina upplevelser. Något som 

enbart sker när vi faktiskt samtalar med barnen utifrån deras perspektiv. 

Sundqvist (2016) har studerat förskollärares syn på teknikundervisning. Det 

visade sig att förskollärarna i hennes studie inte la märke till barnens 

upplevelser utan la tyngd vid vad barnen lär (Sundqvist 2016). Om vi nu ska 

förhålla oss till det barndomssociologiska perspektivet kan vi synliggöra 

vikten av att lägga tyng även vid barnens upplevelser då vi finner att 

tidspress är en avgörande aspekt för barns upplevelse av bygg och 

konstruktion. 

 

I resultatet framgick det att barn undviker att bygga om det finns risk att 

behöva se något som barnen arbetat med monteras isär. Det verkar pågå en 

konflikt i en av upplevelsen av bygg och konstruktion. Bygg och 

konstruktion ger en upplevelse av stolthet, men samtidigt en besvikelse. Att 

fundera, leta bitar, bygga och konstruera ger förmodligen en tillfredsställelse 

som sedan försvinner när barnen måste demontera sin konstruktion. I vårt 

resultat framkom alltså att det är en fördel att ha ett rikt material att tillgå och 

därför måste det “finnas fredag” för att Legot ska sorteras upp igen. Att 

barnen upplevs vilja ha ett rikt material att tillgå styrks av Sundqvist (2016) 

som lyfter fram att materialet på förskolan påverkar barnens lust att bygga 

(Sundqvist 2016). Möjligtvis kan detta vara bakgrunden till att upplevelsen 

kan vara tvetydig. Å ena sidan vill barnen inte uppleva demontering men 

barnen vill inte heller att materialet ska vara otillgängligt. Det kan vara en 

överenskommelse mellan barn och pedagogerna på avdelningen att rensa 

materialet på fredagar. Konflikten som uppstår i upplevelsen kan också 

beskrivas som mötespunkten för barns perspektiv och barnperspektiv som 

även synliggörs för barnen själva. De vet att för förskolans miljös bästa 

behöver det ”finnas fredag”, men utifrån sitt eget perspektiv ger detta faktum 
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en påverkan på barnets upplevelse så pass att barnet strategiskt väljer att inte 

bygga på just denna dag.  

I avsnittet tidigare forskning presenterades forskning av Johan Boström 

(2018) där han menar att teknikundervisningen är ojämnt fördelad mellan 

könen. Boströms studie om hur jämställd undervisningen faktiskt är utifrån 

från ett vuxet perspektiv. Resultatet av hans studie stämmer överens med den 

tolkning som går att göra utifrån barns perspektiv i denna studie. Barnen 

berättar att pojkar bygger oftare än flickor och att pojkar har ett större 

intresse för Lego, något som är mycket starkt kopplat till bygg och 

konstruktion, än vad flickor har. Boström (2018) menar att flickor och pojkar 

tidigt delar upp intressen, yrken, möjligheter efter de förväntningar ett socialt 

sammanhang har på kön. De upplevelser barnen delger oss påvisar också att 

det går att göra denna tolkning utifrån barns perspektiv. Barnen har redan vid 

4 års ålder gett uttryck för att pojkar oftare ägnar sig åt att bygga och 

intresserar sig mer för Lego än vad flickor gör. 

8.2 Implikationer på förskolläraryrket 
Vår förhoppning med studien är att flera förskollärare ska inspireras till att 

närma sig bygg och konstruktion med hjälp av barns perspektiv. Vi menar att 

vikten av att synliggöra barns upplevelser påverkar förskolans kvalité då den 

kan svara upp till läroplanens mål som berör barns delaktighet och 

inflytande. För att säkerställa att teknikundervisningen inte stannar enbart vid 

görandet utan erbjuder barnen ett fördjupat lärande är förhoppningen också 

att pedagogerna ska inspireras till att ta steget ”in” i “bygg-rummet” och inte 

dra sig undan av rädsla för att göra eller säga fel. Att prata med barnen med 

hjälp av ett barnsamtal för att synliggöra deras upplevelser kan hjälpa 

pedagoger att få flera perspektiv på vad undervisningen faktiskt bör handla 

om. Vidare menar vi också att bygg och konstruktion är en process som 

behöver synliggöras för barnen i verksamheten och inte enbart materialet de 

kan använda sig av.  

8.3 Förslag till vidare forskning  
Ett förslag till vidare forskning är att söka fördjupad kunskap i hur flickor 

respektive pojkar utmanar och befäster normer inom bygg och 

konstruktionslek. I den tidigare forskning som presenterats har flera forskare 

påvisat att det finns tydliga genusmönster i teknikundervisningen och att 

flickor saknar självförtroende inom ämnet. Avsaknaden av självförtroende 

menas vara något som kan ge konsekvenser för undervisningen i 

grundskolan. Dessa mönster kan studeras förslagsvis med observation för att 

hjälpa förskolläraryrket att nå en bredare och mer jämlik teknikundervisning. 
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Bilaga 1 Samtyckesblankett  
 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Vi är två stycken förskollärarstudenter som går vår sista termin på 

förskollärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi skriver just nu vårt 

examensarbete och vi undrar om ditt barn får medverka i en intervjustudie med oss. 

Syftet med studien är att bidra med kunskaper om barns synpunkter och upplevelser 

kring bygg och konstruktion i förskolan. Om du tackar ja till att ditt barn får delta 

kommer vi därefter att fråga ditt barn om denne vill bli intervjuad. Under tiden vi 

intervjuar kommer vi sysselsätta oss med barnen (om de vill), det vill säga att vi 

kommer sitta tillsammans och bygga med något material tillsammans under tiden 

som barnen intervjuas. Barnet kan när som helst avbryta deltagandet utan att ange 

orsak.  De får själva bestämma hur länge de vill delta och kan avbryta när de själva 

vill. Vi kommer att spela in intervjuerna med barnen för att sedan kunna 

transkribera dem.  I den färdiga uppsatsen kommer alla namn på personer och 

förskolor att bytas ut för att inte kunna identifiera några enskilda personer eller 

förskolor. 

Studien kommer att genomföras i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Den slutgiltiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig att läsa i 

Linnéuniversitetets Digitala Vetenskapliga arkiv (DiVA). 

 

Ja mitt barn får delta i intervjustudien: 

  Barnets namn                                                    Vårdnadshavares underskrift 

 __________________                                                _______________________ 

Nej mitt barn får inte delta. Barnets namn: __________________________ 

 

Vi behöver ert svar SENAST den 22/11- 2019. Lämna ifyllt papper till en pedagog 

på ert barns avdelning även om ni inte vill att ert barn ska delta. 

Med vänliga hälsningar Angelica Melander & Annah Pripp 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss: 

Angelica Melander - am223fu@student.lnu.se 

Annah Pripp - ap222zy@student.lnu.se 

 

Handledare: Eva Klope 

 

 


