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Sammanfattning 

 

Syftet med undersökningen var att ta reda på om barn kan använda återvinningsmaterial i 

bygg och konstruktion i förskolan. En dokumentation med foto och frågor till barnen har 

redovisat resultatet att det är fullt möjligt att använda återvinningsmaterial i verksamheten. 

Resultatet av undersökningen visar även att bilder kan användas för att inspirera barn till bygg 

och konstruktion. Vidare har en enkätstudie till pedagoger på tre förskolor gett svaret att det 

finns ett stort intresse för bygg och konstruktion men att de saknar en speciell byggplats på 

avdelningarna, vilket är viktigt att ha om man vill ha en bra och fungerande verksamhet som 

innefattar bygg och konstruktion. 
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1 INLEDNING 
 

Genom att tidigt införa ämnet teknik i förskolan, i form av bygg och konstruktion, får barnen 

lära sig att teknik är många olika ting och att teknik kan innehålla spännande upplevelser. Att 

vi pedagoger nämner ordet teknik när barnen bygger gör att deras förståelse för teknik utökas. 

Det är även viktigt att låta barnen få utveckla sin egen fantasi genom att få använda sig av 

olika sorters material. De kan med fördel använda sig av återvinningsmaterial eftersom 

återvinningsmaterial har olika former och struktur, värnar om miljön och är i det närmaste 

gratis. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om barn använder återvinningsmaterial 

och om artefakter från oss vuxna kan leda barnen framåt i sin bygg- och konstruktionslek. I 

det här fallet är artefakterna tydliga bilder på konstruktioner gjorda av återvinningsmaterial. 

Genom att göra en studie med intervjuer och fotodokumentation av barnens konstruktioner 

under två veckor kommer det att visa sig om de härmar artefakterna eller utvecklar dem. Eller 

så händer ingenting: då blir det ingen skillnad mot de tidigare konstruktionerna.  

 

Genom att samla in material från lokala småföretagare hålls kostnaderna nere och det ofärdiga 

materialet ger barnen större frihet till att utveckla sin fantasi. 

Att studera svaren från en liten enkätundersökning hos pedagoger på tre förskolor visar hur 

stort intresse pedagoger har för teknik och om de har byggplatser på sina avdelningar samt 

vilket material de använder. 

 

Nedan förtydligas några ord ur texten. 

Pedagog har använts som det samlade namnet för alla vuxna som arbetar med barnen i 

förskolan. 

Orden bygg och byggen avser barnens konstruktioner gjorda av återvinningsmaterial. 

Strandberg (2006) förklarar att artefakt egentligen betyder konstgjort föremål, framsprungen 

ur mänsklig aktivitet. Artefakter är till hjälp i vår vardag. De påverkar våra handlingar och 

vårt tänkande.  

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Vad säger förskolans läroplan? 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn 

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

 Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. 

 Utvecklar förståelsen för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga 

fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur (Lpfö 98, s. 8) 

 

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara 

rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall inspirera barnen att utforska 

omvärlden (Lpfö 98). 
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1.2 Litteraturgenomgång  

 

1.2.1 Vad är teknik? 
 

Rosberg, Björkholm och Osbeck (2007) nämner i sin bok att i Nationalencyklopedin beskrivs 

teknik som 
 ”sammanfattande benämning på alla människans metoder att tillfredställa sina önskningar 

genom att använda fysiska föremål” Rosberg m.fl. (2007, s. 6). 

 

Rosberg m.fl. (2007) menar att ordet teknik kommer från grekiskan och betyder konst eller 

hantverk. Nästan all teknik kan beskrivas med fyra verb. Lagra, omvandla, transportera och 

styra. Det finns bevarade redskap som är över två miljoner år gamla. Det är enkla stenverktyg, 

alltså teknik från förr. Under 1700 -talet växte det industriella samhället upp och det krävde 

mer teknik av människorna. Thorén (1997) anser att ny teknik förändrar samhället och 

samhället utvecklar ny teknik i en ständig växelverkan. Ahlgren och Sjöblom (1980) menar 

att förr i tiden kunde teknik även beskrivas som tillämpad naturvetenskap. Hur kan vi 

människor förbättra tillvaron genom att använda oss av naturens resurser? Nu känns denna 

definition ålderdomlig och Nationalencyklopedin menar vidare  
 

”föreställningen att all teknik är tillämpad naturvetenskap är missvisande. Naturvetenskaplig 

kunskap har ofta uppstått ur tillämpad teknik” Rosberg m.fl. (2007, s. 6). 

 

Ahlgren och Sjöblom (1980) menar att förskolebarn har tidigt fått erfarenheter av teknik 

genom sin lek med teknikinspirerade leksaker så som legobitar och byggklossar. Om barnen 

tidigt får analysera och undersöka det de byggt och konstruerat så blir de intresserade och 

ökar sin kreativitet. Den erfarenheten gör att tilltron till den egna förmågan stärks och att 

nyfikenheten för teknik väcks. Även Forsberg och Holmlund (1990) anser att det är viktigt att 

barn i förskolan får lära sig hur teknik kan upplevas. Det är skillnad mellan att ”veta hur” 

saker och ting fungerar och att ”veta varför” det som sker verkligen sker. Genom att medvetet 

reflektera över det som händer kan barnen få en förförståelse för övergripande principer, även 

genom att barnen utmanas intellektuellt av en kombination av hur- och varför- frågor. Det 

främjar även det kreativa tänkandet hos barnen och det tänkandet är viktigt för all framtida 

problemlösning. 

 

Karin Lagerholm (Förskolan, 8/09) menar att teknik är konstruktion och design. Teknik är att 

göra! Det är ”hands on” eller ”know how”, när man lär sig hur man ska göra. Hon påpekar det 

viktiga med att dra paralleller mellan teknik och det verkliga livet för barnen. När barnen 

upplever en sak som t.ex. båtar, pratar man först om båten och sedan försöker man bygga en 

som flyter. Var ska man sätta masten? Det är teknik! Har pedagogen fångat och utvecklat 

barnens nyfikenhet, så behåller barnen den sedan. Lagerholm menar att många vuxna som hör 

ordet teknik ofta reagerar på att det är för komplicerat och bara ser hinder, medan barnen är 

mer öppna och nyfikna. Vidare bör vi prova på att bygga och experimentera med barnen men 

inte bli bundna av att vi alltid ska lyckas. För även om det inte blir riktigt som det står i 

böckerna, så blir det ändå ett resultat (Förskolan, 8/09). 
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1.2.2 Att samarbeta 
 

I Lpfö 98 stå det att alla som arbetar i förskolan skall 
 

 Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, 

kompromissa och respektera varandra. (Lpfö 98, s. 8) 

 

Williams (2006) refererar Corsaro från 1997 som menar att det som är centralt för barnen i 

deras värld är att göra saker tillsammans. Barn i förskolan ser varandra som resurser där olika 

situationer bidrar till gemensam delaktighet i barngruppens speciella kultur. Vidare refererar 

Williams (2006) Sommer från 2003 att grunden för empati är känsla, lek och fantasi.  När 

barnen delar sina erfarenheter och händelser med varandra ger det dem möjlighet att lära sig 

att bry sig om varandra. I leken lär barn av varandra genom att imitera sina vänner i olika 

sammanhang.  Här är det är viktigt att vi pedagoger erbjuder barnen en variation av olika 

aktiviteter och olika saker att leka med (Williams, 2006). 

 

Mylesand (2007) anser att ett samarbete mellan pedagoger och barn är av stor vikt för att 

byggplatser ska fungera. En pedagog som är intresserad och följer barnet i det som händer 

bidrar till att barnen utvecklas och ser bygg och konstruktion som något positivt. Pedagoger 

måste kunna gå in i leken och ge utmaningar till barnen, men även vara lyhörda och 

närvarande hela tiden. Även Williams (2006) påpekar vikten av vuxnas närvaro i barngruppen 

och pedagogens roll för samspel och inlärning. Sträng och Persson (2003) menar att väcka 

barns intresse och lusten att lära hör också till pedagogens roll. Att som pedagog ha det 

förhållningssättet och göra barnens dag rolig samt kunna lyfta fram och synliggöra för barn 

det de ännu inte förstått och vara en medupptäckare och inspiratör för barnen, anser de som 

viktigt.  

 

 

1.2.3 Teorier 
 

Hur lär sig barn teknik? 

Forsberg och Holmlund (1990) anser att teknik ofta handlar om logiska resonemang. För att 

förstå hur det hela fungerar måste man se vad de olika delarna har för funktion och vilken 

betydelse de har för varandra i konstruktionen. För att kunna förmedla den kunskapen till 

barnen så bör vi pedagoger ha viss kunskap om hur barnen resonerar och uppfattar vissa 

företeelser. Så hur förvärvar barn kunskap och förståelse för omvärlden? 

Piagets kognitiva teori om hur barn tänker och utvecklar sin logik bygger på två utvecklingar, 

assimilation och ackommodation. 

  
”Vid assimilation införlivar barnen yttervärlden till de tankestrukturer som de redan byggt upp och vid 

ackommodation förändras eller nyskapas tankemönster utifrån omvärldens krav. Dessa processer ingår i 

alla handlingar där det nya tolkas i gamla mönster och gamla mönster ändras efter nya”      

                                                                                                    Forsberg & Holmlund (1990, s. 19). 

 

Det är ofta under leken som barnen införlivar nytt tankeinnehåll eller genom imitation. Både 

imitationen och leken är viktiga och underlättar den kognitiva utvecklingen. För att barnen 

ska utveckla sina nya kvalitativa kunskaper krävs det att barnen stöter på nya erfarenheter, så 

att de tvingas ändra strukturen i sitt eget tankemönster så att det innefattar det nya. Forsberg 

och Holmlund (1990) skriver att Vygotskij däremot anser att den omgivande socio-kulturella 

miljön har störst betydelse för barns psykiska tillväxt. Han menar att resultatet är ett samspel 
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mellan omgivningen och det aktiva barnet. Han tillskriver människorna runt barnet, då främst 

de medvetna pedagogerna, betydligt större vikt än vad Piaget gör. Vygotskij menar att 

barnens inlärning och tankeverksamhet börjar när barnen får medvetna utmaningar från 

vuxna. Pedagogen ska finnas tillhands och bara ge så mycket hjälp att barnet klarar problemet 

tillsammans med pedagogen. På så sätt utvecklas barnet i samarbete med andra och kommer 

därigenom senare att klara sig själv (Forsberg & Holmlund, 1990). 

 

 

 

1.2.4 Material 
 

Forsberg och Holmlund (1990) menar att barn alltid undersöker det material de får. Det är då 

viktigt i egenskap av pedagog att ge barnen ett material som ger dem upplevelser och att det 

inspirerar till att fortsätta konstruera. Vidare menar Trageton (1996) att i konstruktionslek 

används ofta två media: plastiska media och konstruktiva media. 

Plastiska media representerar naturmaterialen sand, lera och vatten. Där är en formlös massa 

utgångspunkten. Materialet intar den form barnet ger den just då. 

Konstruktiva media representerar kulturmaterialen. Här ingår den geometriska grundformen, 

där barnen i huvudsak ska sätta ihop delarna till nya saker. Exempel på kulturmaterial är 

följande: 

 

 Byggklossar, plåtburkar, mjölkförpackningar och toarullar. 

 Fasta material som emballagematerial, även omnämnt som berikande material. Det var 

tidigare beskrivet som värdelöst skräp och natur- och slöjdmaterial. Naturmaterial blir 

slöjdmaterial så fort man sågar i det. 

 Flexibla eller mjuka material som metalltråd, folie, ull, garn och tyg. 

När barn bygger och konstruerar med material så utövar barnen konstruktionslek. Enligt 

Trageton (1996) gör en mer utökad lekindustri att barns möjligheter till skapande 

konstruktionslek begränsas genom att fler barn har förskoleplats och där inte kommer i 

kontakt med konstruktiva media. Bara i Sverige så köper vi leksaker för 5 miljarder kronor 

om året 1996 (Trageton 1996). I mera modern tid 2004 är siffran lägre 3.5 miljarder kronor 

(www.fairtradecenter.se). Det gör att pedagoger i förskolan bör ha ett bra förhållningsätt till 

bygg och konstruktion med andra material.  

 

 

 

 

1.2.5 Hållbar utveckling 

”Med hållbar utveckling menas en utveckling som tillfredställer de behov mänskligheten nu 

har utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov”                    

                            Lindgren (1999, s.105). 

 

Vid användning av återvinningsmaterial värnar man om naturen och miljön och barnen får en 

förståelse för återvinning och inte att bara av slit- och slängkulturen som varit dominerande 

under en lång tid. En vinst med att använda sig av återvinningsmaterial är att det kostar 

minimalt. Förskolan får pengar över till att köpa in annat byggmaterial, som klossar och 
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kaplastavar, och då i stora mängder som bra bygg och konstruktion kräver. Även det att 

barnen inte ser klara signaler om vad materialet kan användas till gör att deras fantasi får 

börja utvecklas i konstruktionerna. Att samla in återvinningsmaterial till förskolan ger även ett 

bra tillfälle för föräldrasamverkan (Mylesand 2007). 

Enligt Ericsson, Holmström, Hållinder, och Lundgren (1995) kan vi genom att använda oss av 

den moderna teknik vi förfogar över att försöka lösa de miljöproblem vi själva har skapat. Det 

ger en utmaning för människan. För att minska resursslöseriet borde vi använda oss av orden 

laga, reparera och återanvända. Detta var en naturlig del i samhället förr, att vara sparsam, 

kunna reparera och laga. Att kunna använda det som var skrot till något nytt är nästan helt 

bortglömt idag. Vi lever i ett land med helt otroliga naturresurser. Dessa är helt gratis och alla 

har tillträde till dem. Men vi har med teknikens hjälp utvecklat vårt samhälle så att vi inte ser 

en tydlig koppling mellan människan och naturen. Vi har levt i ett förskingringssamhälle och 

skapat stora miljöproblem (Ericsson m.fl.1995). 

 

 

 

1.3 Frågeställningar 

 

I mitt arbete vill jag ha svar på följande frågor som har med användning av återvunnet 

material till bygg- och konstruktion i förskolan.  

 

 

1. Kan förskolebarn verkligen använda återvinningsmaterial i bygg och konstruktion? 

2. Vilken inverkan har visuell information på kreativiteten? 

3. Vilken inställning har pedagoger i förskolan till bygg och konstruktion? 

 

 

2 METOD 
 

2.1 Urval 

I undersökningen har två förskolor från samma kommun men inte från samma område 

använts. Förskolorna har valts utifrån att de var så lika varandra som möjligt. Det är två 

förskolor med fyra avdelningar och de två avdelningarna som har använts är båda fristående 

från själva förskolan. De två avdelningarna ligger på ett skolområde och har fått sina lokaler i 

gamla klassrum. Båda avdelningarna har barn som är 4-5 år. Den ena har 23 barn och den 

andra 19 barn. Här gjordes ett val att från varje barnlista ta bort de barn som hade lite tid, 

mindre än 16 timmar per vecka på förskolan. Även de barn personalen visste skulle vara 

lediga under observationstiden togs bort. Av de barn som blev kvar valdes varannan pojke 

respektive flicka från listans början och nedåt. Det föll sig så att det blev sex barn på varje 

avdelning. Av de sex var alltså tre pojkar och tre flickor. Det blev lika resultat på båda 

avdelningarna. Det medvetna valet att välja ut ett antal barn till dokumentationen gjordes 

därför att barnen som dokumenteras inte ska bli de barn som kanske alltid bygger och skulle 

ha valt den nya bygghörnan först och då blivit de som dokumenterades. Nu kan det bli ett mer 

sanningsenligt resultat. Pedagogerna får på det här viset inte så många barn att dokumentera. 
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Många pedagoger har tidsbrist. På varje avdelning finns fyra pedagoger. Här valdes en 

pedagog på var ställe ut till att dokumentera. De två pedagogerna hade samma barnsyn och 

förhållningsätt enligt mig, så att det kunde bli så lika som möjligt med dokumentationen. 

Valet att inte själv vara på varje avdelning under två veckor har med tidsbrist att göra och med 

att det även kan störa barnen mer än om ordinarie personal sköter dokumentationen. 

 

All dokumentation och forskning kommer att vara anonym. Av de fotografier som användas 

kommer det inte att gå att identifiera något barn. Föräldrarnas medgivande till att barnen fick 

vara med i undersökningen skedde genom att pedagogerna berättade och visade ett personligt 

brev till dem som de fick skriva under. (se bilaga 1). Genom att följa Johansson och Svedner 

(2006) kommer alla som deltagit i arbetet att vara anonyma för att uppfylla de 

forskningsetiska kraven.  

 

 

 2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Datainsamlingen har genomförts genom fotodokumentation och genom att ställa tre frågor till 

barnen efter det att barnen har byggt något (se bilaga 2). Dokumentationen har varat under tio 

dagar, samtidigt på båda förskolorna. Pedagoger på tre förskolor, sammanlagt 11 avdelningar, 

har även svarat på frågor om bygg och konstruktion (se bilaga 3). Här kommer jag att få reda 

på hur stort intresse det finns för bygg och konstruktion bland pedagoger på dessa förskolor. 

 

Fotodokumentationens syfte har varit att se om barnen tar till sig återvinningsmaterial och om 

de bygger med det. Kan barnen komma igång med byggen av sig själva eller behöver de 

hjälp? Kan tydliga bilder vara till hjälp då? På den ena förskolan blir fotodokumentationen de 

sista fem dagarna kanske byggen som liknar de bilder som placerats på väggen ovanför 

bygghörnan. Bygger barn själva eller väljer de att bygga med en eller flera kompisar? 

 

 

2.3 Procedur 

 

Arbetet började med tanken att barn kan utveckla sin bygg- och konstruktionslek genom att få 

tillgång till återvinningsmaterial. Mylesand (2007) beskriver att i Kalmar finns 

återbruksprojektet ”Måsskit” där förskolor gratis får hämta kreativt, pedagogiskt spillmaterial 

från olika företag. Genom att ringa runt och besöka de lokala småföretagen i en liten ort i 

Mellansverige och berätta om mitt arbete och syftet med återvinningsmaterialet så fick jag bra 

gensvar. Alla de företag som kontaktades var positiva till att samla in återvinningsmaterial 

under två veckor. Tid och dag bestämdes för att samla in det material de fått ihop efter två 

veckor. Allt material delades upp i två så lika delar som möjligt. Visst material krävde att bli 

sågade i lämpliga bitar innan det kunde användas men i övrigt var det ett bra material. 

Innan materialet delades ut till respektive förskola så sorterades det i lådor och kartonger för 

att ge en bra överblick till barnen. Lådorna fick en bild på framsidan där det syntes vad lådan 

innehöll, allt för att underlätta städning och bygge för barnen (Mylesand 2007).  

Det sista var att med hjälp av den ena delen av materialet bygga några konstruktioner och 

fotografera så att bilderna fanns klara till den andra dokumentationsveckan. Bilderna 

presenteras i kapitel 3.2 se bilder 6,7,8.  
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Nu började arbetet med att försöka hitta två så lika avdelningar som skulle passa till arbetet. 

Här var kravet att barnen skulle vara 4-5 år och att pedagogerna var så lika till förhållningsätt 

och barnsyn och som möjligt. Det fanns en tanke att även miljön skulle vara så lika varandra 

som möjligt. Att hitta två förskolor som passade och var villiga att ställa upp med tid var inte 

helt enkelt, men till slut hittade jag två som jag blev nöjd med. Båda var placerade utanför den 

ordinarie förskolan och låg vid skolmiljö.  

 

Det första som skedde därefter var att kontakta respektive förskola och berätta om 

undersökningen och vad som krävdes av dem. Jag pratade med deras rektorer och fick deras 

godkännande, samt bokade tid för att sätta igång projektet som skulle vara under tio dagar.  

Dag 1 ställs de båda byggplatserna i ordning på respektive förskola. Byggplatserna blir så lika 

varandra som möjligt. Byggplatsen blir placerad i ett större rum mot en vägg med bra plats att 

bygga framför. Pedagogerna får tydlig information av mig om vad som förväntas av dem (se 

bilaga 4). De får också reda på att lottdragning gett en av förskolorna bildalternativ efter viss 

tid, samt vilken det blev. De får även ett brev med instruktioner och mitt telefonnummer om 

de stöter på problem (se bilaga 5). Alla pedagogerna på de två förskolorna samt den tredje 

förskolan, får även en enkät med 11 frågor om bygg och konstruktion (se bilaga 3).  

Dag 6 sätts det upp fem bilder på den ena förskolan av mina egna byggen. Jag berättar inte för 

barnen, utan plötsligt sitter de bara där utan att leda barnen. Till den andra förskolan ringer jag 

och frågar hur det går med byggplatsen. Då får båda avdelningarna möjlighet att fråga och 

berätta om problem de kanske stött på under den första veckan. 

Dag 11 hämtas den dokumentation pedagogerna har producerat. De ifyllda barnfrågorna, 

bilderna och enkäterna tas med för vidare analys. Byggplatserna lämnas kvar på 

avdelningarna efter pedagogernas önskemål. Nu placeras det likadana bilder på den 

avdelningen som tidigare inte fick några bildobjekt. Allt efter överenskommelse och 

pedagogernas önskemål. 

 

 

2.4 Analysmetoder 

 

 

I analysarbetet användes de bilder pedagogerna fotodokumenterat tillsammans med de tre 

barnfrågorna till varje bygge. Det blev 25 bilder och 4 svar på barnfrågorna. I analysarbetet 

användes även de 26 enkätsvar pedagogerna lämnat in, av 38 utdelade.   

Utifrån det insamlade materialet ska det undersökas om barn bygger och konstruerar med 

återvinningsmaterial, om de blir inspirerade av bilder av förslag till byggen, samt om de 

samarbetar eller hellre väljer att bygga själva.  

Enkätsvaren redovisas i diagram över svaren på frågorna 3, 4, 5,och 11 som beskriver vilket 

intresse pedagoger har för bygg och konstruktion, samt vilket material pedagogerna 

förknippar med bygg och konstruktion och om de har bygg- och konstruktionsplatser på sina 

avdelningar. 

 

 

3. RESULTAT 
 

Undersökningen visar att barn kan använda återvinningsmaterial i bygg - och konstruktionslek 

i förskolan. Barnen väljer ofta att samarbeta. I undersökningen om visuell information 

inspirerar barn till att bygga och konstruera framkom det inte några svar på det från 
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pedagogerna. Vidare visar enkätsvaren att det finns ett stort intresse hos pedagoger för bygg 

och konstruktion, samt en stor öppenhet för att använda sig av olika material. Resultaten 

redovisas under nedanstående rubriker.  

 

3.1 Kan förskolebarn verkligen använda återvinningsmaterial i bygg och 

konstruktion? 

 

På frågan om förskolebarn verkligen kan använda återvinningsmaterial i bygg och 

konstruktion redovisade den ena förskolan ingenting. Detta var den förskola som inte fick 

några tydliga bilder under andra veckan. Det kom endast in två bilder av barn som lekte med 

återvinningsmaterialet och inga svar på barnfrågorna. Pedagogen har endast bifogat en liten 

notering, se citat. 
”Barnen har inte byggt med materialet men använt det under annan lek som trummor t.ex.” 

 

Från den andra förskolan kom det in 23 bilder och fyra svar på barnfrågorna. Pedagogerna 

anser på den här förskolan att återvinningsmaterialet har varit bra och att barnen har byggt och 

konstruerat med materialet från första dagen. Här redovisas de fyra bilder som barnen har 

svarat på frågor till (se bild 1,2,3,4). Frågorna till barnen var: 

 

 Vad har du byggt? 

 Hur kom du på att du skulle bygga en xx? 

 Har du byggt tillsammans med en kompis? 
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Bild 1. Ett slott byggt av en pojke. 

 

 

Vad har du byggt? 

”Den här pilen visar att slottet är här. Den har lysen om det kommer skurkar. Det står en bil 

bakom rullen.” 

Hur kom du på att skulle bygga ett slott? 

”Ifall det kom några gubbar som skulle förstöra slottet.” 

Har du byggt tillsammans med någon kompis? 

”Nej jag har byggt det själv.” 

 

Att kunna se att det här är ett slott (se bild 1) utan att ha fått svar på frågorna är inte 

uppenbart. Här har pojken använt sig av sin fantasi i konstruktionen. Han har även använt 

flera olika material för att bygga sitt slott. 
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Bild 2. En stor mur byggd av en pojke med lite hjälp av en kompis. 

 

 

Vad har du byggt? 

”En stor mur med slott bakom och så sitter bryggan fast. Om bryggan åker ner helt så går 

slottet sönder.” 

Hur kom du på att skulle bygga en mur? 

”Jag bara byggde så här. Jag visste inte vad det skulle bli.” 

Har du byggt tillsammans med någon kompis? 

”Ja en kompis gav sakerna till mig som jag behövde.” 

 

Bild 2 visar en stor mur. Muren är byggd av två barn. Den är byggd endast av papprullar. Det 

som är fördelaktigt med stora rullar är att konstruktionerna kan bli höga och stora och det är 

spännande att bygga högre än man är van vid. 
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Bild 3. Ett torn byggt av en flicka. 

 

 

Vad har du byggt? 

”Ett torn” 

Hur kom du på att skulle bygga ett torn? 

”För att jag ville.” 

Har du byggt tillsammans med någon kompis? 

”Nej, själv” 

 

Här har en flicka byggt ett torn på bild 3. Hon har använt sig av papprullar och plåtburkar. Att 

lära sig att om man sätter flera rullar i botten så att hela konstruktionen blir stadigare är en del 

av att utveckla sin förmåga att bygga och konstruera. 
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Bild 4. Ett knapphus byggt av två flickor. 

 

 

Vad har du byggt?  

”Ett knapphus” 

Hur kom du på att skulle bygga ett knapphus? 

”Jag vet inte, vi ville, vi tyckte det var fint, snyggt blev det.” 

Har du byggt tillsammans med någon kompis? 

”Ja med en kompis” 

 

 

Här har två flickor byggt ett knapphus (se bild 4). De har använt många olika material. De 

elektriska tryckknapparna har fått dekorera huset. Flickorna har fått bygga ostörda och de har 

inte behövt dela med sig av materialet. Att inte veta från början vad det ska bli ger oss 

förståelse för att flickorna har använt sin fantasi i konstruktionen. 
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Bild.5 Samarbete. 

 

 

Av de totalt 25 bilder som blivit fotodokumenterade var det 15 bilder av barn som byggde och 

konstruerade tillsammans. Beträffande fyra av bilderna var det fler än två barn tillsammans 

(se bild 5). 

Bilderna visar att barnen har samarbetat med en eller flera kamrater oftare än de har valt att 

bygga själva. Konstruktionerna visar att barnen har använt sig av sin fantasi när de byggt och 

att själva konstruktionen har uppkommit efter hand i leken. 

 

 

 

3.2 Vilken inverkan har visuell information på kreativiteten? 

Min andra fråga var om visuell information kunde ha någon inverkan på kreativiteten, här 

visas författarens egna konstruktioner (se bild 6,7,8). I den här frågan har jag inte fått in någon 

dokumentation som tyder på det från förskolan. Förskolan anser att de inte sett eller 

dokumenterat någon konstruktion som barnen byggt efter den visuella informationen. 
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    Bild 6. Författarens konstruktion av en gubbe eller en robot.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 7. Författarens konstruktion av en båt med tryckknappar som lampor, eller som 

dekoration.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bild 8. Författarens konstruktion av ett torn eller en lampa. 

 

 

Här visas två bilder från dokumentationen (se bild 9 och 10). De här två bilderna har inte 

några svar från barnen på frågorna utan är endast fotodokumenterade av pedagogen. De här 

bilderna behandlas senare i diskussionsdelen, eftersom de tyder på visuell inspiration. 
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Bild. 9 Byggt av två flickor.  Bild.10 Byggt av en pojke. 

3.3 Vilken inställning har pedagoger i förskolan till bygg och konstruktion? 

 

Resultatet av enkäterna blev att det var 18 förskollärare och 8 barnskötare som svarade. Alla 

var kvinnor. Frågorna 4, 5 och 11 är redovisade i diagrammen nedan. 

 

 

 

 
Diagram 1. Vilket material förknippar pedagoger med bygg och konstruktion. 

 

Här var frågan: Vad tycker du ordet bygg och konstruktion står för? Resultatet (se diagram 1) 

blev att både förskollärare och barnskötare anser att det är alla tre materialen som är bygg och 

konstruktion för dem. Det var även tre pedagoger som hade lagt till alternativet ”annat” och 

där beskrivit det material som de använde i bygg och konstruktion. Det var sand, snö, tyg, 

bomull och skogsmaterial. En förskollärare valde att endast välja lego, duplo och annat 

plastmaterial. Och en förskollärare valde kaplastavar och annat trämaterial. 
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Diagram 2. Vilka förutsättningar har pedagogerna angående miljön för bygg och konstruktion. 

 

 

Här var frågan: Finns det en speciell bygg- och konstruktionsplats på avdelningen eller i 

övriga förskolan? Resultatet (se diagram 2) blev att av alla svar så svarade 15 pedagoger att 

de inte hade någon speciell bygg- och konstruktionsplats varken på förskolan eller på sin 

avdelning. Här hade ett fåtal av pedagogerna skrivit att barnen var tillåtna att bygga överallt 

på avdelningen. Det var 8 pedagoger som svarade att de hade en speciell bygg- och 

konstruktionsplats på avdelningen, medan 3 förskollärare svarade att det endast finns en 

gemensam bygg- och konstruktionsplats på förskolan. 
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Diagram 3. Finns det något intresse bland pedagogerna för bygg och konstruktion. 

 

 

Här var frågan: Finns det något intresse bland pedagogerna på avdelningen för att barnen ska 

bygg och konstruera?  Resultatet (se diagram 3) visar att det var ett stort intresse för bygg och 

konstruktion bland förskollärare och barnskötare. Det var ingen som ansåg att det inte fanns 

något intresse, men fyra pedagoger visste inte om det fanns något intresse bland pedagogerna. 

 

 

På frågorna 6, 7, 8, 9 och 10 fortsatte elva pedagoger, eftersom de svarat ja på fråga 5 som var 

”Finns det en speciell bygg och konstruktionsplats på avdelningen eller i övriga förskolan?”. 

På frågan om hur mycket deras bygg- och konstruktionsplats användes svarade 8 pedagoger 

att den användes stora delar av dagen, 2 pedagoger svarade hela dagen, medan en pedagog 

inte besvarade frågan. Vidare var frågan vilka som använder den mest och här svarade 10 

pedagoger att det var jämt fördelat mellan flickor och pojkar en pedagog skrev ”vet ej”. Nästa 

fråga var hur de visste det. Här svarade pedagogerna att observation och dokumentation hade 

gett svaret. Alla pedagoger valde att svara att det var önskvärt med en bygg- och 

konstruktionsplats både inne och utomhus. Frågan om det finns bra och enkel litteratur om 

bygg och konstruktion gav svaret att 4 förskollärare ansåg att det fanns bra och enkel 

litteratur, medan 2 barnskötare och 5 förskollärare valde att svara ”vet ej”. 
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4 DISKUSSION 

 
I min undersökning ställdes frågan om barn i åldern 4 till 5 år verkligen kan använda 

återvinningsmaterial i bygg och konstruktion? Resultat visar tydligt att det är fullt möjligt att 

använda sig av återvinningsmaterial i förskolan. Resultaten visar att barnen använder 

återvinningsmaterialet i bygg och konstruktionslek och då gärna i samarbete med flera barn. 

De byggen som har blivit dokumenterade tyder på barnens nyfikenhet och lusten att leka och 

utveckla sin fantasi. Resultaten visar att barnen har fått utveckla sin förmåga att bygga och 

konstruera med olika material. I fråga om vilken inverkan visuell information har på 

kreativiteten gav redovisningen från pedagogerna ingen klar information. Pedagogerna har 

inte sett någon konstruktion som tyder på att barnen har efterliknat de bilder som fanns 

uppsatta vid bygg- och konstruktionsplatsen. I enkätundersökningen framkom vilken 

inställning pedagoger i förskolan har till bygg och konstruktion. Här har resultatet visat att de 

flesta pedagoger har ett stort intresse för bygg och konstruktion på sin förskola och att de med 

fördel använder sig av olika material i bygg och konstruktion. 

 

Diskussionsdelen kommer att delas upp genom att de tre frågorna kommer att diskuteras i 

följd. Därefter diskuteras studiens tillförlitlighet, en del om vidare forskning för att sedan 

avslutas med egna slutord.  

 

 

4.1 Resultatdiskussion  

 

Den första frågeställningen var följande  

 

1. Kan förskolebarn verkligen använda återvinningsmaterial i bygg och konstruktion? 

I förskolans läroplan står att den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den 

stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande och vidare ska verksamheten främja 

leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet (Lpfö 98). När resultaten analyseras så visar det 

sig att barnen har haft tillfälle att lära på ett lustfyllt sätt. De har fått utmaningar genom att 

skapa med ett material som de inte var vana vid och inte visste på förhand vilket syfte eller 

mål materialet hade. Barnen har med återvinningsmaterialet fått vara kreativa och fantasifulla.  

Genom att erbjuda barnen i undersökningen konstruktiva media, dvs. ett material som 

innehåller de geometriska formerna, och där syftet är att sätta ihop de olika delarna till nya 

saker, så får barnen även förförståelse för matematik. Heiberg Solem och Reikerås (2004) 

menar att för att ge barnen den erfarenheten så behövs det pedagoger som är närvarande och 

påpekar formerna för barnen och benämner dem på ett korrekt sätt. Det finns dock inget 

redovisat om det i undersökningen. Att använda sig av återvinningsmaterial har flera fördelar. 

Det ger barn nya upplevelser och kan inspirera till lek och vidare konstruktioner. Materialet 

kan vara stort till dimensionen så att det kan bli stora, höga byggen, vilket kan vara en ny 

erfarenhet för barn. Genom att samla in materialet från olika företag blir såväl billigt som 

miljömedvetet. 

 

Bilderna från dokumentationen visar att barnen har använt och byggt olika saker. Här ser man 

inget mönster av att de skulle ha lärt av varandra, som Vygotskij menar, utan det är olika 

byggen som har redovisats. Jag tror att om studien hade varit under en längre tid så kan 

resultatet ha blivit annorlunda. Då hade dokumentationen kanske visat att barnen lär av 
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varandra och att byggena haft mer likhet. Kanske hade bilderna visat att de barn som inte har 

byggt, eller de barn som bara hjälpt till i byggen och gett saker, hade börjat bygga och då har 

de byggena eventuellt liknat de som de sett kompisarna bygga tidigare. I så fall anser jag 

skulle det tyda på Vygotskijs teori om att det ett barn gör tillsammans med någon annan kan 

det barnet göra lika bra själv senare (Forsberg & Holmlund, 1990). 

 

Analysen av bild 4 (med knapphuset) ger en förståelse för att tiden är viktig i bygg och 

konstruktion och även tillgången på olika material. Knapphusbygget har nästan alla sorter av 

materialet i konstruktionen och flickorna har inte behövt dela med sig av materialet. Inte 

heller har de behövt städa undan, utan har fått bygga ostörda en längre tid. Bygget tyder på ett 

samarbete och fantasi. Att barn ska kunna bygga liknande konstruktioner i förskolan utan 

återvinningsmaterial är svårt utan investeringar. Det färdiga material som finns tillgängligt i 

förskolan t.ex. lego och duplo har inte den storleken och inte heller samma förutsättningar och 

egenskaper som återvinningsmaterial har. Trageton (1996) menar att konstruktionslek är lek 

med material och att använda konstruktiva media ger barnet tillfälle att använda sin egen 

fantasi i leken. 

 

Förskolan som inte redovisade några bilder eller svar på barnfrågorna, utan bara en liten 

notering om att barnen endast lekt med materialet, kan ha fått sin byggplats placerad på fel 

ställe från början. Kanske såg barnen inte materialet eller förstod att det var till för dem att 

använda. Möjligen lockade inte det nya materialet barngruppen och de avstod från att 

undersöka det. Det kan även ha varit så att pedagogerna inte hade tid eller möjlighet att vara 

närvarande, eller att vara en medupptäckare i den utsträckning jag hade hoppats på. Här anser 

jag att pedagogerna kanske inte har erbjudit barnen några utmaningar och inte inspirerat till 

nya erfarenheter, eller givit barnen hjälp i att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika material och tekniker. Mylesand (2007) menar att om 

pedagoger är intresserade av vad barnen gör och pratar med dem så överförs det till i barnen. 

Hon menar att om en bygg - och konstruktionsplats inte fungerar så beror det bara på de 

vuxna dvs. på pedagogerna. Jag menar även att det kan bero på personalbrist och högt 

barnantal, eventuellt har pedagogerna varit stressade. Men när en vecka hade gått och det var 

telefonkontakt så gav inte pedagogen några antydningar att det varit några problem. Att 

barnen inte tog till sig det nya materialet anser jag bero på att pedagogen inte har varit 

observant eller intresserad. Pedagogen borde redan då ha upptäckt att barnen var ointresserade 

och påpekat det. Det är inte helt lätt att introducera ett nytt material för barnen om inte det 

finns intresse hos pedagogerna.  

 

 

Den andra frågeställningen var följande 

 

2. Vilken inverkan har visuell information på kreativiteten? 

Genom fotodokumentationen framkom det att pedagogen inte sett några byggen som visar att 

visuella artefakter har inverkan på bygg- och konstruktionsprocessen hos barnen. Forsberg 

och Holmlund (1990) beskriver Piagets kognitiva teori i två utvecklingar: assimilation och 

ackommodation. Piaget menar att barn med nya erfarenheter kan ändra sitt tankemönster. 

Barnen får erfarenheter av olika byggen genom artefakter, i det här fallet med bilder. Det ger 

barnen möjlighet att ändra sin inre bild av konstruktion och bygga efter bilderna. I min analys 

av dokumentationen framkom dock att det finns byggen som visar att barnen har sett och 

utvecklat sina kvalitativa kunskaper. De har ändrat sitt eget tankemönster och försök att 

efterlikna artefakterna. Detta belyses i bilderna nedan, se bild a och b. 
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Bild a. Visuell information.  Bild b. Bygge på förskolan 

 

 

I bild b ser man att barnet har efterliknat informationen i bild a. Barnet har placerat en platta 

underst i konstruktionen. Efter det har rullarna placerats ovanpå varandra för att få höjd. På 

golvet ligger en burk som barnet eventuellt inte kunnat få på plats högst upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild c. Visuell information.  Bild d. Bygge på förskolan. 

 

I bild d har flickorna efterliknat bild c. Efter att först ha gjort fötter av träklossarna har 

flickorna satt dit rullar som ben. De har även en skiva ovanpå rullarna och på skivan två rullar 

istället för tre. Sedan har flickorna placerat träklossar ovanpå rullarna på samma sätt som bild 

c, för att sedan sätta en rulle och en plåtburk högst upp. Den här konstruktionen tyder på att en 

av artefakterna varit förebild. 

 

Även om inte dokumentationen gav många bilder på avbildningar av artefakterna så kan man 

genom de här två bilderna tydligt se att barnen har sett och tagit till sig bilderna och försökt 

att efterlikna dem i sina egna konstruktioner. Detta kan tyda på att det är en bra och enkel 

form att använda sig av i bygg och konstruktion i förskolan. 

 

Resultatet visar att artefakter kan ha inverkan, men inte i så stor utsträckning som jag hade 

trott. Om artefakterna hade presenterats på ett annorlunda sätt kanske resultatet hade blivit ett 

annat. Här hade man kunnat visa artefakterna gemensamt med barnen och även ha berättat en 
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saga till bilderna. Allt för att öka förmågan till att använda sin fantasi. Möjligen hade 

resultatet då kunnat bli annorlunda. Artefakterna kunde med fördel ha varit större och 

färggladare, men möjligheterna var dessa och det kan ha bidragit till att de inte inspirerade i så 

stor utsträckning som var tänkt. 

 

Vidare kan man ha visat barnens bilder på egna konstruktioner i verksamheten och låtit de 

barn som byggt få berätta vad de har konstruerat. Därefter kunde de gemensamt få hitta på en 

saga till bilderna och se om bygg och konstruktionsleken då påvisar någon likhet med de 

bilder barnet berättat om. Genom att dela med sig gör man alla barnen delaktiga och det kan 

leda till att flera barn känner att de vill prova att bygga och konstruera med för dem okända 

material Mylesand (2007). 

 

 

Den tredje frågeställningen var följande 

 

3. Vilken inställning har pedagoger i förskolan till bygg och konstruktion? 

Under enkätundersökningen framkom att det finns ett stort intresse från pedagogerna att 

använda sig av bygg och konstruktion i förskolan med olika material. Nästan alla 

pedagogerna ansåg att det fanns ett intresse på sina avdelningar för bygg och konstruktion. 

Pedagogerna ansåg även att det inte fanns någon bra miljön för sådan verksamhet och att de 

saknade en speciell bygg- och konstruktionsplats. Flertalet av pedagogerna menade att barnen 

tilläts bygga nästan överallt på avdelningen. Mylesand (2007) menar att en bra bygg- och 

konstruktionsplats är viktig. Det ska vara en tydlig plats med bra utrymme, där materialet 

finns uppmärkt och sorterat i olika lådor. Att barnen skulle bygga överallt ger inte den rätta 

inspirationen som en bra bygg- och konstruktionplats gör. En bra byggplats ska sända 

signalen ”Här kan jag bygga” till barnen. Hon menar också att det tar tid att hitta rätt plats och 

rätt material som passar barngruppen och att man måsta kunna ändra plats och material samt 

lyssna på barnen och vara flexibel som pedagog. 

 

Förskolans läroplan säger att vi pedagoger skall sträva efter att varje barn får utveckla sin 

förmåga att bygga, skapa och konstruera med olika material och tekniker och att kunna 

erbjuda en bra bygg- och konstruktionsplats är ett enkelt sätt att locka barnen att prova på att 

bygga och konstruera (Lpfö 98). Den här undersökningen visar att de flesta pedagoger är 

intresserade av att arbeta med bygg- och konstruktion i sin verksamhet. Men de saknar ett bra 

utrymme att ha en bygg- och konstruktionsplats på, samt att hitta bra och enkel litteratur i 

ämnet. 

 

 

 

4.2 Tillförlitlighet 

 

 

Reliabiliteten i arbetets mätnoggrannhet är kanske svag eftersom det har varit två olika 

pedagoger som har dokumenterat. Även om pedagogerna får samma information i förväg så 

blir inte resultatet lika när det är olika personer. Det som kan styrka undersökningen är att det 

var så identiska byggplatser som möjligt och att barnen hade samma ålder, samt att det var två 

förskolor som var placerade så lika som möjligt.  För att få ett noggrannare resultat skulle det 

ha behövts fler barn och avdelningar under en längre tid.  
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Resultatet från enkäterna kan ses som trovärdiga om man antar att pedagogerna lämnat 

uttömmande svar på frågorna. Pedagogerna har haft samma frågor med slutna svar och lika 

lång tid på sig att besvara, nämligen 2 veckor. Även om enkätundersökning är en vansklig 

metod som egentligen kräver fler personer än i denna undersökning, så gav den här 

enkätundersökningen visst svar på frågeställningarna som har ställts i undersökningen. Efter 

att ha studerat svaren så kanske en del av frågorna kunde ha varit formulerade på ett annat 

sätt, för att få ett annat svar på en fråga.  

 

Har resultaten gett en sann bild av undersökningen? Validiteten på arbetet är trovärdig 

eftersom det finns bilder tagna som och är tydliga och visar olika konstruktioner. Trots det 

hade resultatet kunnat bli ett annat om det varit fler än två avdelningar som undersöktes. Då 

hade kanske resultatet av fotodokumentationen blivit större och hade gett fler bilder att 

analysera. Även om det kom in lite resultat så anser jag att de resultat som kom in ger en sann 

bild av hur barn tar emot nytt material om de blir lockade av det. Att få reda på om det går att 

använda återvinningsmaterial med barnen och om barnen uppskattar och använder materialet i 

leken tyder på att det var en relevant undersökning. 

 

I enkätundersökningen så var intresset för bygg och konstruktion stort på alla avdelningar, 

även på den avdelning där fotodokumentationen förekom och inte gav något resultat. Det kan 

ifrågasättas om pedagogerna svarade uttömmande eller om det var andra faktorer som gav ett 

dåligt resultat. 

 

Att generalisera resultaten om att alla 4-5 åringar tar till sig återvinningsmaterial är omöjligt 

eftersom en förskola inte redovisade det resultatet. En gissning är dock att det är troligt att alla 

4-5 åringar skulle bygga och konstruera med återvinningsmaterial om de blir erbjudna det av 

närvarande och intresserade pedagoger. 

 

 

4.3 Vidare forskning 

 

För vidare undersökningar skulle det vara intressant att göra en liknande observationsstudie 

med en annan form av teknik. Även att intervjua föräldrar om deras tankar kring vad teknik är 

och hur de tycker att barnen i förskolan ska lära sig om teknik skulle vara intressant. Man 

skulle kunna göra ett arbetsmaterial som enkelt förklarar och ger inspiration till teknik i 

förskolan. I direkt anslutning till den genomförda undersökningen kan man göra samma 

undersökning men visa bilderna för barnen tillsammans med en saga och följa vilka 

konstruktioner det blir efteråt, en fortsättning på sagan eller efterlikning av bilderna. 
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4.4 Slutord 

 

Att arbeta med den här undersökningen har gett mig ökad kunskap om hur man kan få barn 

intresserade av bygg och konstruktion i förskolan på ett enkelt sätt och även hur viktig 

pedagogens roll är. Examensarbetet har gett mig förståelse och kunskap om hur viktigt det är 

att vara en närvarande, lyssnande pedagog som är intresserad av sitt jobb och är där för 

barnens skull. Att det hela tiden gäller att utmana och stimulera barnen. Jag ser ett sätt att 

arbeta med återvinningsmaterial i förskolan som har flera fördelar, främst att kostnaderna är 

små och att det främjar fantasin kanske mer än andra material som finns på förskolan. 

 

Önskvärt hade varit att få positiva resultat från båda förskolorna vilket jag dessvärre inte fick, 

jag kan här i slutordet redovisa från den förskola som inte redovisade något resultat i början, 

att de efter en månad, dvs. efter det att byggplatsen flyttades, bilder hade satts upp och min 

undersökning var klar. Har skickat bilder på barnen där de bygger och konstruerar. De här 

bilderna tyder på att platsen var felvald och att bilderna jag satt upp kanske har inspirerat 

barnen att börja bygga och konstruera med återvinningsmaterial (se bild e, f och g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild e.    Bild f.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild g. 

 

På bild e bygger barnet ett högt torn. Bild f visar två flickor som tillsammans bygger med 

olika material, knappar, träklossar, burkar och papprullar. Bild g visar två pojkar som har 

byggt ett torn med hjälp av en platta på burkarna för att få det stadigare. Barnen har använt sig 

av återvinningsmaterialet och använt sin fantasi i sin bygg- och konstruktionslek. Det finns 

ingen bild som visar tydlig likhet med mina bilder, men barnen har använt plattan som hjälp 

för att få ett stadigare bygge och det anser jag tyder på att de kan ha inspirerats av bilderna. 

Även att tryckknapparna har använts till utsmyckning gör att jag antar att bilderna har haft 

betydelse för barnen.  
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Bilaga 1 

Hej 

Mitt namn är Helena Larsson. Jag läser sista terminen på förskollärarlinjen med inriktning 

matematik, teknik och naturvetenskap i Gävle. Jag ska nu skriva mitt examensarbete som ska 

handla om bygg och konstruktion i förskolan. Jag ska dessutom testa en teori som handlar om 

att barn kanske bygger och konstruerar mer om vi tillför vissa hjälpmedel, i mitt fall bilder. 

Jag vill nu fråga er om tillåtelse att dokumentera detta genom digitala bilder, och tre enkla 

frågor till barnen som kommer att bearbetas till en skriftlig rapport. Fotografierna kommer att 

tas på ett sätt så att inte barnen kan identifieras. I den skriftliga rapporten kommer inte några 

namn att nämnas. Allt sker enligt de etiska regler som finns. 

Om ni tillåter ert barn att vara med så godkänn med underskrift. Om det är delad vårdnad så 

bör båda målsmännen skriva under. 

 

Tack. Helena 

Frågorna till barnen. 
 Vad har du byggt? 

 Hur kom du på att du skulle bygga en xx? 

 Har du byggt tillsammans med en kompis? 

 

 

 

Jag godkänner att mitt barn får delta i undersökningen under de förutsättningar som 

ovan anges. 

Barnets namn Datum Namnteckning Namnförtydligande 
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Bilaga 2 

 

 

Frågor till barnen efter ett färdigt bygge 

 

 

 

Vad har du byggt? 

 

Hur kom du på att du skulle bygga en xx  

 

Har du byggt tillsammans med någon kompis? 

 

 

Namn 

 

Datum 
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Bilaga 3 

 

Ringa in det svar du väljer eller förklara kort med egna ord där det krävs. 

 

1. Jag är? 

Kvinna Man 

2. Vilken ålder har barnen på din avdelning? 

1-3  3-5 1-5  Annan 

3. Vilken utbildning har du? 

Förskollärare Barnskötare  Annan 

4. Vad tycker du ordet bygg och konstruktion står för? 

Lego/duplo/annat plast material  bygge Kapla stavar/annat trä material bygge 

Återvinningsmaterial bygge  Alla tre materialen 

Annat, beskriv 

5. Finns det en speciell bygg och konstruktions plats på avd? 

Ja Nej Men i förskolan 

6. Hur mycket används er bygg och konstruktions plats av barnen? 

Hela dagen Stora delar av dagen Halva dagen  Endast liten del av dagen 

Inget alls 

7. Var ska det finnas bygg och konstruktions platser? 

Inne   Ute Både inne och ute 

 

 

8. Vilka använder den mest? 

Flickor Pojkar Ganska jämt fördelat flickor och pojkar 

9. Hur vet du det? 

Observation Dokumentation Annat beskriv med ord 

10. Tycker du att det finns bra och enkel litteratur om bygg och konstruktion? 

Ja Nej Vet ej 

11. Finns det något intresse bland pedagogerna på avd. för att barnen ska bygg och 
konstruera? 

Ja Nej  Vet ej 

 

 

Tack Helena 
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Bilaga 4 

 

Att dokumentera 

När ett barn har byggt klart sin konstruktion så säger barnet till och får två bilder tagna och 

svara på de tre frågorna sedan kan barnet sortera tillbaka sina material i lådorna. 

Av de barn vi har valt ut behöver jag en bild med barnet och konstruktionen för att se vilket 

barn det är och en tydlig bild bara på konstruktionen till mitt arbete. Jag kommer att föra över 

bilderna från er på ett usb minne som inte blir offentligt, utan kommer att raderas senare. Jag 

för över bilderna från er onsdag 21 oktober. 

Det är bra om det står datum så jag vet när i undersökningsperioden kortet är taget. Och namn 

på barnet. 

Ring om det är något ni funderar över. 

Helena 070-xxx xx xx 

 

Frågorna till barnen. 

 Vad har du byggt? 

 Hur kom du på att du skulle bygga en xx? 

 Har du byggt tillsammans med en kompis? 
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Bilaga 5 

 

 

Hej! 

Jag heter Helena Larsson och är förskolestuderande. Jag håller på att skriva mitt 

examensarbete och ni kommer att hjälpa till. 

 

Jag har en teori, att ta reda på om det är så att tydliga bilder på konstruktioner kan ge barnen 

inspiration till att deras egen fantasi sätts igång i bygg och konstruktions lek. 

Genom att göra en observationsstudie/fallstudie med, intervjuer och fotodokumentation av 

barnens konstruktioner under två veckor kommer jag kanske att se om de härmar mina bilder 

eller utvecklar dem. Eller så händer inget, det blir ingen skillnad mot de tidigare 

konstruktionerna. Det arbetet kommer att utförs av förskollärarna på avdelningen. Jag valde 

den här varianten mot att jag skulle vara närvarande. Då jag tror att det här alternativet blir det 

minst störande momentet. Jag tänker använda två avdelningar där barnen är 4-5 år. 

Förskolorna kommer att vara från samma kommun men inte i samma område 

 

Jag kommer att tillverka två så identiska byggplatser som möjligt på två olika förskolor. Efter 

en vecka kommer jag att tillföra bilder på väggarna som visar olika konstruktioner gjorda av 

samma material på den ena förskolan men inte på den andra förskolan. Genom att intervjua 

barnen om vad de har byggt och hur de har tänkt kan det framgå om bilderna haft betydelse 

eller inte. Jag kommer att göra ett fåtal frågor som barnen får besvara efter ett bygge. Jag tror 

även att barn lär av varandra och genom att se på varandras konstruktioner så kommer deras 

egna konstruktioner kanske att utvecklas även utan mina bilder.  

 

Jag kommer att använda mig av ett slumpmässigt val av barnen, där var annan/tredje pojke 

respektive flicka kommer att studeras noggrannare. Lika många pojkar som flickor. Genom 

att följa det mönstret så blir det möjligen ett ärligare resultat. Genom att göra en liten enkät 

undersökning bland förskollärare på respektive förskola kommer jag att se hur många bygg 

och konstruktions platser det finns på deras förskola och hur viktigt pedagogerna tycker att 

ämnet bygg och konstruktion är. Jag följer de etiska regler som finns. I den färdiga rapporten 

kommer det inta att vara möjligt att identifiera varken pedagoger, barn eller förskola. Ni kan 

när som helst höra av er till mig om det är något ni funderar över.  

 

 

 

Tack på förhand 

Helena Larsson 070-xxx xx xx 

 

 

 

 

 

 

 


