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Abstrakt  

Studien undersöker barns perspektiv på bygg- och konstruktionsaktiviteter i förskolans kontext 

med en fenomenologisk ansats. Den tidigare forskningen om bygg och konstruktion lyfter 

främst fram vuxnas perspektiv, medan belysning ur barns perspektiv, genom att lyfta barns 

röster, är en kunskapslucka i forskningen. Syftet med studien är att bidra med kunskap om 

barns perspektiv på fenomenet bygg och konstruktion i förskolan genom att undersöka deras 

upplevelser av det, samt bidra till förståelse för vilken betydelse barns perspektiv kan ha för 

utformningen av förskolans verksamhet. Forskningsfrågan var: ”Hur upplevs bygg- och 

konstruktionsaktiviteter i förskolan ur ett barns perspektiv?”. Studien tar avstamp i det 

fenomenologiska perspektivet, där de mest centrala begreppen är fenomen och livsvärld. 

Genom fyra semistrukturerade gruppintervjuer samlades det empiriska materialet in och 15 

förskolebarn i åldrarna 4–6 år deltog i studien. Filminspelning med hjälp av lärplatta användes 

som datainsamlingsmetod. Materialet granskades, transkriberades och bearbetades i enlighet 

med fenomenologiska analysansatser. Resultatet visar att barnen har ett stort intresse för bygg 

och konstruktion samt att de har olika upplevelser av det. Barnen uttryckte sig både explicit 

och implicit för att beskriva hur fenomenet bygg och konstruktion framträder i just deras 

livsvärldar. Essensen av fenomenet bygg och konstruktion är att barnen upplever att de behöver 

bygga med material, att det behöver vara roligt och att det är enbart barn som utför bygg- och 

konstruktionsaktiviteter.  

 

Nyckelord: Barns perspektiv, Bygg och konstruktion, Fenomenologi, Förskola, Teknik.  
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Förord  

Detta examensarbete grundar sig från tidigare erfarenheter och forskning. Vi vill belysa barns 

perspektiv på bygg och konstruktion med ett fenomenologiskt perspektiv. Först vill vi tacka 

pedagogerna på de två olika förskolorna som vi har kunnat kommunicera med, samt gjort det 

möjligt för oss att utföra studien. Ett stort tack till alla underbara barn som har deltagit och 

delat med sig av sina upplevelser i vår studie. Det är tack vare er hjälp och bidragande vi har 

kunnat genomföra denna studie. Vi vill också rikta ett tack till våra handledare Anniqa 

Lagergren och Per Högström för ert engagemang, positiva feedback och goda råd som ni gett 

oss. Avslutningsvis vill vi ge ett stort tack till varandra som har kämpat oss igenom hela 

utbildningen och examensarbetet tillsammans med många skratt.   

  

Arbetsfördelning  

Vi har under kursen varit hemma hos varandra och på högskolan i Halmstad för att arbeta med 

examensarbetet. Många pauser har utförts för att få bättre koncentration. Alla tre författare har 

varit delaktiga under hela arbetets gång. Vi har visat respekt mot varandra samt mot tankar och 

perspektiv. Vår arbetsprocess har präglats av aktiva diskussioner där alla har aktivt medverkat 

under hela arbetets gång. Till en början hade vi olika huvudområden i de olika avsnitten, 

exempelvis inläsning av relevant litteratur som vi därefter diskuterat med varandra för att sedan 

läsa in oss ännu mer tillsammans. Tillsammans har vi ansvarat för skrivandet i samtliga avsnitt 

i arbetet.  
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1. Inledning   

Teknik finns runt om människor dagligen, vilket innebär att människor behöver förståelse om 

hur världen och olika redskap fungerar (Elvstrand et al., 2018). Nygren (2012) har lyft fram ett 

problem med att intresset för att bli ingenjörer är lågt. Dessutom visar Statistiska centralbyrån 

(2018) att det finns en brist på utbildade inom tekniska yrkesutbildningar, såsom ingenjörer. 

Lindahl (2003) beskriver att elever väljer bort gymnasieutbildningar med teknisk inriktning för 

att de bland annat upplever att andra ämnen än teknik är roligare. Eleverna beskriver att 

undervisning i teknik är tråkigt och att de inte förstår. När eleverna inte upplever teknik som 

roligt krävs det mycket av lärare för att påverka deras attityd gentemot ämnet (Lindahl, 2003). 

Bagiati och Evangelou (2016) påstår att teknik i förskolan kan bli en introduktion för 

ingenjörsvetenskap. I dagens förskolor synliggörs tyvärr knappt teknikämnet (Melker, 

Mellgren & Pramling Samuelsson, 2018). Ehrlin, Insulander och Sandberg (2015) lyfter fram 

att inom de kommande åren kommer det finnas avsaknad kompetens inom teknik och 

naturvetenskap, vilket till viss del beror på att det är ämnen som inte arbetas med lika mycket 

i förskolans verksamhet. Internationell forskning indikerar att det finns en avsaknad kompetens 

hos pedagogerna inom teknikämnet (Mawson, 2007). Pedagoger upplever teknikämnet som 

negativt, skrämmande och svårt utifrån sina egna erfarenheter som de relaterar till sin egen 

skolgång (Elvstrand, Hallström & Hellberg, 2018). Det var inte förrän år 2010 teknikämnet 

skrevs fram i den reviderade läroplanen för förskolan trots att teknik har funnits sedan en lång 

tid tillbaka i verksamheten (Melker et al., 2018). Det finns ingen modell för hur förskolor ska 

arbeta med teknik utan verksamheterna måste själva göra sina egna tolkningar av 

läroplansmålen om vad de innebär för dem (Ehrlin et al., 2015). Sedan det infördes i förskolans 

läroplan är det fortfarande osynligt att teknikämnet finns i förskolan i de granskningar som 

gjorts av Skolinspektionen (Melker et al., 2018). Däremot menar Turja, Endepohls-Ulpe och 

Chatoney (2009) att teknik finns i förskolan, men behöver komma in mer medvetet i förskolan 

genom lekfulla och meningsfulla aktiviteter.   

I förskolan är teknikämnet främst relaterat till bygg och konstruktion. Det används som ett 

verktyg som ger möjlighet till att få förståelse om olika fenomen som finns i vårt samhälle 

genom att bygga konstruktioner med hjälp av olika material (Mylesand, 2009). I föreliggande 

studie menas bygg och konstruktion med att barnen använder sig av materialen Plusplus, lego, 

kaplastavar och mjuka geometriska former för att bygga och konstruera under aktiviteter, allt 

från i leken till undervisningssituationer, på förskolan. Mawson (2010) lyfter fram att barnens 

attityder till teknik är positiva och de vill lära sig teknik. Fleer och March (2009) poängterar att 
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barn inte uppmärksammar tekniken medvetet, utan det är pedagogers handlingar som skapar 

förutsättningar för barns nyfikenhet för teknik. Utifrån pedagogers handlingar skapas det en 

meningsfull upplevelse och ett engagemang hos barnet för att själv kunna bygga och konstruera 

(Fleer & March, 2009).   

Det är i förskoleåldern som grunden för ett intresse och kunskap om teknik skapas (Elvstrand 

et al., 2018). Det är således viktigt att barn får möta teknik i tidig ålder, därför förskoletiden 

påverkar barns framtida relation till teknik. Eftersom desto oftare barn får möta teknik, desto 

mer får de möjlighet att utveckla en förståelse och kunskap om det (Bagiati & Evangelou, 2016; 

Elvstrand et al., 2018; Gold, Elicker, Young Choi, Anderson & Brophy, 2015; Stables, 1997). 

För att barn ska kunna utveckla förståelse och kunskap måste pedagogerna i förskolan stödja 

barnen i deras tankar om hur saker framträder i deras livsvärld. De undervisningssituationer 

som barn befinner sig i på förskolan ska vara meningsfulla för dem, samt att pedagoger behöver 

ha goda kunskaper om teknikämnet (Stables, 1997). Pedagoger har en stor inverkan och 

betydelse för att utveckla barns förmågor inom teknik. Pedagogerna kan skapa förutsättningar 

men även begränsa barns utveckling och lärande (Ehrlin et al., 2015; Elvstrand et al., 2018; 

Öqvist & Högström, 2018). Hallström, Elvstrand och Hellberg (2015) beskriver att 

pedagogerna inte var tillräckligt närvarande för att utveckla barns förståelse och kunskap om 

teknik när barnen byggde och konstruerade. Å andra sidan menar Ehrlin et al. (2015) att barn 

inte ska arbeta självständigt, eftersom det finns risker för barn, exempelvis att bränna sig när 

de använder limpistolen. När barn inte får möjlighet att arbeta självständigt kan det bli ett hinder 

i barnets lärprocess gällande bygg och konstruktion.   

  

En fråga som vi ställer oss utifrån forskningen både ur förskolans och samhällets perspektiv är 

hur barn upplever bygg och konstruktion, eftersom forskningen indikerar att teknikämnet 

knappt synliggörs i dagens förskolor. Vi anser att detta är ett samhälls- och förskoleproblem 

som väcker oro för kommande generationer. Föreliggande studie har som avsikt att undersöka 

detta vidare ur ett barns perspektiv med en fenomenologisk ansats. Engdahl (2007) beskriver 

att det innebär att det är barnen och deras upplevelser av fenomenet som är i fokus. Detta 

angreppssätt ligger i linje med Qvarsell (2003) som lyfter betydelsen av att vuxna närmar sig 

barns perspektiv för att få deras upplevelse av barns livsvärldar, samt att lyfta deras röster i 

forskning och förskolans verksamhet.   
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1.1 Syfte och forskningsfråga   

Syftet är att bidra med kunskap om barns perspektiv på fenomenet bygg och konstruktion i 

förskolan genom att undersöka deras upplevelser av det, samt bidra till förståelse för vilken 

betydelse barns perspektiv kan ha för utformningen av förskolans verksamhet. Därför ställs 

följande forskningsfråga: 

 -  Hur upplevs bygg- och konstruktionsaktiviteter i förskolan ur ett barns perspektiv?  

2. Tidigare forskning  

I denna del presenteras relevant tidigare forskning om bygg- och konstruktionsaktiviteter i 

relation till förskolans verksamhet. Forskningen har som utgångspunkt från olika teorier och 

perspektiv, vilket bidrar till ett större helhetsperspektiv gällande forskningsläget. För att få ett 

större helhetsperspektiv har både internationell- och nationell forskning använts. Urvalet av 

forskningsläget har tematiserats med följande rubriker: Teknik i förskolan, Lärmiljön med bygg 

och konstruktion och Barns tekniska förmågor.  

2.1 Teknik i förskolan  

Det finns ingen modell för hur förskolor ska arbeta med teknik utan verksamheterna måste 

själva göra sina egna tolkningar av läroplansmålen om vad det innebär för dem (Ehrlin et al., 

2015). I förskolans läroplan i Skolverket (2016) finns det två läroplansmål som är relaterat till 

teknik i förskolan. Dessa är “Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga 

att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” och “Förskolan ska 

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

olika tekniker, material och redskap” (Skolverket, 2016, s.10). Trots att det finns läroplansmål 

som relateras till teknikämnet i förskolan används det för att nå andra mål än just de som finns 

inom teknikämnet, vilket både Samuelsson (2018) och Sundqvist (2016) lyfter fram. I 

Samuelssons (2018) studie användes teknik med bygg och konstruktion för att starta ett projekt 

om centrifugalkraft med inriktning naturvetenskap. Fokus låg på att barnen skulle få förståelse 

av spinnandet av Beyblades, en leksak som kan snurras, och dess krafter genom att konstruera 

egna Beyblades med bygg- och konstruktionsmaterialet PlusPlus. Trots att naturvetenskap var 

i fokus tas det upp i resultatet om hur ett barn konstruerade sin Beyblade. Barnet visade 

förståelse för tekniken under undervisningssituationen med naturvetenskap. I likhet med 

Sundqvist (2016) berättade pedagogerna i en intervjustudie att de arbetade med teknik, fast i 

andra syften, exempelvis för att nå ett matematiskt lärande där tekniken användes som ett 
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redskap. Barngruppens storlek var en annan problematik som Pramling Samuelsson, Williams 

och Sheridan (2015) lyfter fram. Förskollärare upplevde att de hade svårt att arbeta med teknik 

när barngruppen var för stor. De kände sig otillräckliga i sin yrkesroll eftersom de inte hann 

göra det de hade planerat tillsammans med barnen. De kunde inte tillmötesgå läroplanen för att 

möta varje barn och stötta dem i deras lärande och utveckling. I en enkätstudie undersökte 

Sundqvist et al. (2015) både förskollärares och barnskötares kunskaper inom teknik, eftersom 

båda yrkeskategorierna möter barnen i verksamheten. Det framgick i studien att bägge 

yrkeskategorierna hade svårigheter med att skilja på naturvetenskap och teknik. Genom 

pedagogernas svar i studien gick det att utläsa att förskollärare hade en djupare förståelse för 

vad teknik är än vad barnskötarna hade. Kabadayi (2006) undersökte förskollärar- och 

lärarstudenters attityder till användandet av teknik i Turkiet. Förskollärar- och lärarstudenter 

var positiva till att integrera teknik i undervisningen. Studenterna förstod att deras roll var 

betydande för att inkludera teknik i verksamheten för att stötta barns lärande. Det visade 

däremot i resultatet att de hellre valde att arbeta mer traditionellt med drama än med teknik 

(Kabadayi, 2006). Thörner (2017) lyfter fram en annan aspekt om teknikämnet i en 

observationsstudie med pedagoger. De upplevde att det var en utmaning att sträva mot målen 

inom områdena naturvetenskap och teknik. Däremot kunde pedagogerna inte alltid utgå från 

barns intresse eftersom de måste arbeta med alla läroplanens mål. Sundqvist, Nilsson och 

Gustavsson (2015) menar att undervisningen i förskolan inte alltid kan planeras och ibland får 

pedagogerna fånga ögonblicken i det barnen är intresserade av i stunden. Ifall barnen visar att 

de är intresserade av teknik är det väsentligt att en närvarande vuxen möjliggör barns möjlighet 

till lärande och har en bred kunskapsbas inom teknik. I en studie av Siraj-Blatchford och 

SirajBlatchford (1998) om femåringars konstruktionsförmåga visades betydelsen av hur 

pedagogens stöttning hjälpte barnen att utveckla sin förståelse för bygg och konstruktion i 

relation till teknik. De barn som inte fick någon stöttning av pedagogen i studien utvecklade 

inga större förmågor eller förståelse för bygg och konstruktion. Medan de andra barnen som 

hade en närvarande pedagog gjorde en mer detaljerad och genomtänkt konstruktion än de 

andra. De räckte inte att endast ha tillgång till materialet utan för att barnen skulle få en djupare 

förståelse om teknik var det betydelsefullt att pedagogen var närvarande. Å andra sidan lyfter 

Sundqvists (2016) fram i sitt resultat en annan aspekt om pedagogernas närvaro i 

teknikaktiviteter. Trots att pedagoger var närvarande samtalade de dock om annat än 

teknikinnehållet, vilket innebar att barn miste möjlighet att samtala om teknik.   
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2.2 Lärmiljön med bygg och konstruktion  

På förskolorna har lärmiljöerna en betydande roll för barns lärande och utveckling. Bygg och 

konstruktion har funnits sedan en lång tid tillbaka och är en tradition inom förskolans 

verksamhet (Sundqvist, 2016). I förskolan innebär det att barn använder sig av olika material 

för att bygga konstruktioner. Forskningen indikerar att när barn arbetar med bygg och 

konstruktion utforskas tekniken på ett sätt som gör att barnen får kunskaper, färdigheter och 

insikter om de olika egenskaperna som materialet har, samt får upplevelser om teknik (Bagiati 

& Evangelou, 2016; Gold et al., 2015; Melker et al., 2018; Sundqvist, 2016). I en observations- 

och intervjustudie på tre förskolor i Sverige av Eriksson Bergström (2013) undersöktes de 

fysiska miljöerna i relation till barns handlingsutrymme i förskolan. På de tre samtliga 

förskolorna var bygg- och konstruktionsmaterial placerade i ett stort rum som hade fler 

funktioner än enbart bygg och konstruktion. Materialet som fanns i rummet var bland annat 

lego, klossar, kaplastavar och rör som var relaterat till bygg och konstruktionslek. I en annan 

studie gjord av Hallström et al. (2015) var bygg och konstruktion placerat i ett eget rum med 

massor av olika material som var relaterat till bygg och konstruktion. Däremot lyfter Eriksson 

Bergström (2013) fram konsekvenserna av att ha ett rum med fler funktioner eftersom det kan 

skapa förvirring för barnen om vad som ska ske där.  

  

Sundqvist (2016) lyfter fram i sin studie om teknikämnet ur pedagogernas synvinkel att det på 

förskolan ska finnas mycket och varierande material. Det som finns ska vara tillgängligt för 

barnen i lärmiljöer och vara inspirerande eftersom det kan utveckla barns förståelse, samt kan 

skapa ett intresse för teknik. Elvstrand et al. (2018) menar att det är pedagogernas ansvar att 

skapa goda lärmiljöer för att barn ska få möjligheter att lära sig teknik i förskolan. Det är främst 

i leken det skapas möjlighet för tekniklärande eftersom det förenar lek och lärande i vardagliga 

situationer. Bagiati och Evangelou (2016) och Stables (1997) poängterar i sina studier 

betydelsen av att barn får möta teknik i tidig ålder eftersom ju tidigare de möter det, ju mer 

möjligheter får de att utveckla en förståelse och kunskap om teknik. I likhet med Elvstrand et 

al. (2018) tyder det på att det är viktigt att skapa goda lärmiljöer, eftersom det är avgörande för 

barns framtid i relation till teknik. Elvstrand et al. (2018) och Bjurulf (2008) lyfter också fram 

pedagogens roll som en viktig del. De har gjort studier med pedagoger för att undersöka deras 

upplevelse och erfarenheter av teknik, samt vilka konsekvenser det kan få för barns lärande. 

Pedagogerna upplevs ha en negativ inställning till teknik och har inte tillräckligt med 

kompetens för att stötta barnen i deras utforskande av teknik.   
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2.3 Barns tekniska förmågor  

Ingenjörsarbetet ställs i relation till bygg och konstruktion i förskolan där forskningen indikerar 

på att barn har en tidig förståelse för teknik. I en studie av Bagiati och Evangelou (2016) deltog 

18 barn där syftet var att studera barns tekniska beteenden i förskoleålder under spontana bygg- 

och konstruktionsaktiviteter. Teknik i förskolan kan bli en introduktion för ingenjörsvetenskap 

och vara en avgörande faktor för barns relation till teknik i framtiden. Resultatet visade att barn 

använde bygg och konstruktion på ett sätt som ingenjörer gör. Eftersom barnen identifierade 

ett problem, skapade konstruktioner, löste problem, samarbetade med varandra och lånade 

andras idéer antingen designmässigt eller funktionsmässigt (Bagiati & Evangelou, 2016). Gold 

et al. (2015) fick fram ett liknande resultat som Bagiati och Evangelou (2016) eftersom barnen 

visade samma förmågor när de använde sig av bygg och konstruktion i olika miljöer, både 

inomhus och utomhus. De förmågor som barnen framförallt visade var en tidig förståelse för 

ingenjörsvetenskap när de byggde och konstruerade. I en studie gjord av Melker et al. (2018) 

användes bygg och konstruktion under en undervisningssituation i förskolan för att barnen 

skulle lära sig teknik, genom att bygga en sådan hög och stabil konstruktion som möjligt med 

hjälp av lego. Pedagogen förväntade sig att barnen hade kunskap om det. Det visade sig inte 

förrän när pedagogen samtalade om teknikbegreppet stabilitet tillsammans med barnen som 

teknikämnet tydliggjordes under deras konversation. Eriksson Bergström (2013) visade att det 

fanns en variation gällande barns uttrycka medvetenhet om tekniken. När tre barn i studien 

byggde med kuddar under den fria leken, utan pedagogers närvaro, samtalade de inte om det 

som byggdes. Ur en annan sekvens när barn byggde med rör samtalade de om materialet, vilka 

bitar som behövdes till deras individuella konstruktion samt jämförde dem.   

Mawson (2011) beskriver i sin studie att barnen hade en medvetenhet om den tekniska 

processen, eftersom det kom i uttryck i leken. Barnen var ibland mer kunniga än pedagogerna 

på förskolan, vilket resulterade i att barn fick vara teknikexperter och lära sina pedagoger om 

teknik. Det barnen saknade var en förståelse för hur teknik kunde påverka miljön i det långa 

loppet och därför något lärarna behövde arbeta mer med. En annan internationell studie av Fleer 

(2000) visade att många av barnen hade tekniska förmågor för att konstruera en slutprodukt 

från en planering. Studien genomfördes i Australien med 16 barn mellan 3–5 år, där syftet var 

att barnen skulle planera en konstruktion, genom att först göra en ritning som skulle konstrueras 

och sedan utvärderas. Under processen visade det att några av barnen hade svårigheter i att 

välja lämpligt material för sin konstruktion. Således måste pedagoger stötta barnen och vara 
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närvarande under deras teknikundervisning för att barnen ska få en djupare förståelse och 

kunskap om teknik (Fleer, 2000).    

 

2.4 Sammanställning av forskningsläget  

Bygg och konstruktion har funnits sedan en lång tid i förskolan och används för att bygga olika 

konstruktioner med hjälp av material. Genom bygg och konstruktion menar forskningen att 

barn får kunskaper, färdigheter och insikter om de olika egenskaperna som materialet har i 

förhållande till tekniska egenskaper. På förskolorna såg bygg och konstruktion olika ut i 

lärmiljöerna. Det fanns en rad olika bygg- och konstruktionsmaterial i förskolan, exempelvis 

lego och klossar, som gav barnen möjligheter att få kunskaper om teknikämnet.   

  

I relation till bygg och konstruktion i förskolan ställdes ingenjörsarbetet. Forskning med detta 

perspektiv visade att barn hade en tidig förståelse för teknik. Däremot uppvisades det på att det 

fanns en variation i de olika studierna när det gäller hur barns medvetenhet om teknik upplevdes 

när barnen byggde och konstruerade. Bygg och konstruktion användes på olika sätt i förskolan, 

allt från fri lek till undervisning. Syftet med bygg och konstruktion kunde vara olika, det kunde 

användas för ett tekniksyfte eller som ett redskap för att arbeta med andra ämnen, såsom 

matematik och naturvetenskap. Å andra sidan menar forskningen också att teknikämnet väljs 

bort på grund av barngruppens storlek. Det finns både möjligheter och begränsningar för att 

barns tekniklärande, framförallt pedagogernas förhållningssätt. Det viktiga är att barn får möta 

och utforska teknik tidigt i livet, eftersom det är avgörande för deras framtid, vilket lyftes fram 

i flertal studier. Närvarande pedagoger är ett viktigt inslag under bygg och konstruktion i 

förskolan. Det gäller att pedagogen inte bara är närvarande, utan även är aktiv i diskussioner, 

samt har en positiv inställning till ämnet. Det är pedagogerna som skapar förutsättningar för 

barns lärande och utveckling inom teknik i förskolan. Det finns ingen mall för hur pedagogerna 

ska arbeta med läroplansmålen, utan det är en tolkning pedagogerna själva gör. Pedagogerna i 

förskolan upplever att det inte kan tillmötesgå alla mål, samt att de tycker de är svårast att arbeta 

med naturvetenskap och teknik i förskolan. Oavsett vad måste pedagogerna arbeta med teknik 

och naturvetenskap, även om de själva tycker det är svårt. Pedagoger hade en avsaknad 

kompetens inom teknikämnet och såg det som något svårt och skrämmande. Internationell 

forskning visade en annan aspekt, trots förskollärar- och lärarstudenter hade en positiv attityd 

till att använda teknik i förskolan arbetade de hellre med drama än med teknik.   
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2.5 Forskningens kunskapslucka  

Den tidigare forskningen om teknik, samt om bygg och konstruktion i förskolan belyser 

frågeställningar främst ur vuxnas perspektiv. De metoder som har använts i den tidigare 

forskningen är observationer av barn, intervjuer, enkäter med pedagoger samt vuxna.  

Pedagogerna har en stor roll för att barn ska utveckla ett intresse för teknik, både kring 

utformning av lärmiljöer, material, arbetssätt, inställning och förhållningssätt. Trots att barn får 

möta bygg och konstruktion i tidig ålder måste det användas mer medvetet i verksamheten för 

att barnen ska bli medvetna om tekniken i sin livsvärld. För att överbrygga de motverkande 

argument som förts fram, exempelvis stora barngrupper, avsaknad kompetens och svårighet att 

iscensätta läroplansmål kan barns perspektiv på bygg och konstruktion vara möjlig att använda. 

Eftersom det saknas studier som utgår från barns perspektiv i den tidigare forskningen, kommer 

denna studie belysa bygg och konstruktion i förskolan genom att lyfta fram barns röster.  

3. Vetenskapsteori  

Den föreliggande studiens genomförande har utgångspunkt i det psykologiska 

fenomenologiska perspektivet som är en utveckling av Edmund Husserls teori. Det 

fenomenologiska perspektivet är hur läran om fenomen framträder. Allwood och Erikson 

(2017) beskriver att det innebär att skapa förståelse för hur fenomen framträder utifrån 

människors erfarenheter, i den mån det går, för objekten. Barns perspektiv närmas genom att 

visa hur fenomenet bygg och konstruktion framträder i deras livsvärldar i likhet med Johansson 

(2003). Allwood och Erikson (2017) beskriver att inom fenomenologin är fokuset på att få en 

förståelse för människors erfarenheter och upplevelser, samt hur dessa framträder i deras 

livsvärld. Det fenomenologiska perspektivet kan vara ett sätt att kunna närma oss ett barns 

perspektiv för att få syn på hur barnen upplever fenomenet, bygg och konstruktion.  

3.1 Fenomenologi   

Fenomenologin är en erfarenhetsfilosofi som räknas mer som metod än en lära. Där människan 

ska utgå från objekten själva och de ska erfaras i sin mångfald (Bengtsson, 1991). Den 

fenomenologiska epistemologin utgår från ett icke dualistiskt ontologiskt sätt att se på kunskap. 

Fenomenologin prioriterar varken den objektiva eller den subjektiva aspekten i världsbilden, 

utan menar att verkligheten konstrueras i ett samspel mellan det mänskliga medvetandet och 

objektet. Samspelet är oundviklig med tanke på att det mänskliga medvetandet kännetecknas 

av intentionalitet och är därmed alltid riktat mot ett fenomen (Szklarski, 2004). Utifrån teorin 

om intentionalitet vill vi i föreliggande studie närma oss barns livsvärldar utifrån barnens 
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upplevelse av bygg- och konstruktionsaktivitet i förskolan ur ett barns perspektiv. Barnens 

upplevelser av hur de upplever fenomenet, bygg och konstruktion, styr hur de tänker om det 

vilket Bengtsson (2001) menar gör att de får nya upplevelser av det utifrån barnens 

meningsfulla sammanhang förändras.     

  

Bengtsson (1991) menar att Husserl inte ville gå tillbaka till att läsa äldre filosofiska texter, 

utan ville att människor skulle gå tillbaka till sina erfarenheter och utgå från det människor är 

intresserade av. Den fenomenologiska ontologin utgår just från att verkligheten är det som 

människan erfar på det viset som människan erfarar den (Szklarski, 2014). Föreliggande studie 

är inspirerad av den psykologiska fenomenologin, som är en utveckling av Hussels filosofiska 

fenomenologi. Den största skillnaden mellan dessa är att inom den filosofiska fenomenologin 

analyserar forskaren sina egna upplevelser och har full tillgång till sitt medvetande. Detta görs 

inte inom den psykologiska fenomenologin eftersom forskaren ger röst åt andra individers 

upplevelser (Szklarski, 2004).  

  

Allwood och Erikson (2017) menar att i livet brukar människor förhålla sig till världen utifrån 

vad Husserl kallade den naturliga attityden. Attityden gör det svårt att se fenomenen i deras 

renaste form och blir istället färgade av de antagande människor gör. Det är den naturliga 

attityden människor behöver frigöra sig från, vilket görs genom epochén och horisontalisering, 

och därmed kan människor få tillgång till fenomenen som de framträder. Epoché och 

horisontalisering är sammankopplade och innefattar att ingen beståndsdel har en större 

betydelse än en annan (Szklarski, 2015). I föreliggande studie menas det med att ingen av 

barnens beskrivningar ska ses som mer eller mindre väsentligt. Det är Epoché och 

horisontalisering som bildar eidetisk reduktion som är en process där forskaren inte vill tolka 

upplevelserna som framträder, utan sätta sina antagande om världen inom parentes för att 

komma åt de rena upplevelserna (Allwood & Erikson, 2017).  I föreliggande studien kommer 

ett förhållningssätt intas ur den eidetiska reduktionen som innebär att våra erfarenheter sätts 

inom parentes för att komma åt essensen (Allwood & Erikson, 2017). Essensen står "för det 

oföränderliga i fenomenet, det som gör saken till det den är" (Szklarski, 2004, s. 276). Essensen 

består av de egenskaper hos det specifika fenomenet och skulle det mista dessa skulle 

fenomenet inte kunna existera som just det här fenomenet. I vår studie vill vi finna det 

invarianta i barnens gestaltningar av bygg och konstruktion och i likhet med Szklarski (2015) 

beskriver för att därmed finna fenomenets väsen och därmed dess essens. Essensen kommer 

finnas under en tidskrävande jämförande av barnens beskrivningar av bygg och konstruktion. 



10  

  

I likhet med vad Szklarski (2004) beskriver kommer inte essensen bli helt tillförlitlig eftersom 

vi inte har full åtkomst till barnens medvetande.  

  

3.2 Centrala begrepp  

Under följande avsnitt kommer de mest grundläggande begreppen som är utgångspunkten i 

studien från det fenomenologiska perspektivet redogöras för. Begreppen är fenomen och 

livsvärldar.  

3.2.1 Fenomen  

Det som framträder i världen kan beskrivas som fenomen. Fenomen är en blandning 

mellan det som framträder och det som har framträtt och är de saker såsom de visar sig 

för människor, subjekten. Fenomenet är aldrig fristående saker utan är alltid någonting 

för människan och kan beskrivas för dem (Bengtsson, 1991). Utifrån hur människor 

erfara fenomenen framträder de olika för varje individ och upplevelserna av objektet blir 

därför varierande (Bengtsson, 1991; Szklarski, 2004). I föreliggande studie beskrivs 

fenomenet bygg och konstruktion hur det upplevs och erfaras i barnens verkliga värld. 

3.2.2 Livsvärldar  

Bengtsson (1991) beskriver att fenomenologin är en erfarenhetsfilosofi. De 

erfarenhetsbegrepp som finns inom fenomenologin är väldigt konkret och fokuserar på 

de erfarenheter människor möter naturligt i människans vardag. “Husserl kallar den 

följaktiga för den naturliga erfarenheten och vårt förhållningssätt till sakerna för den 

naturliga inställningen” (Bengtsson, 1991, s.28). Utifrån det här utvecklades begreppet 

livsvärldar, eftersom erfarenhet ingår i varje individs livsvärld går erfarenhet och 

livsvärld hand i hand (Bengtsson, 1991). Livsvärldar är uppbyggda av fenomen, vilket 

innebär människans upplevelser av världen. Hur livsvärlden är tillgänglig för människors 

upplevelser är sådant som världen visar sig innan fenomenologiska parentessättningar. 

Varje människas livsvärld är unik och därför går det inte att inta andras livsvärldar till 

fullo, utan bara till en del (Allwood & Erikson, 2017). Med livsvärld menas i denna studie 

det som barnen uttrycker under intervju, både explicit och implicit, kommer från deras 

upplevelser av fenomenet bygg- och konstruktionsaktivitet.   
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4. Metod   

Med metod menas generellt sätt de regler som ska styra forskningen. Den fenomenologiska 

metoden skiljer sig här åt, eftersom den inte ska styras av några förbestämda regler, utan det är 

fenomenet själv som ska styra (Bengtsson, 1991). Den metodologiska ingången är induktiv, 

vilket innebär att studiens resultat grundar sig i det empiriska materialet och har förklarats med 

hjälp av att närma sig de fenomenologiska begreppen (Bryman, 2018). Enligt fenomenologin 

är intervju ett sätt för att närma sig människans upplevelse, vilket associeras till kvalitativ 

forskning (Denscombe, 2018). Det fenomen som visar sig för barnet ges i uttryck av barnets 

kroppsliga, språkliga och sinnliga agerande i en situation där forskaren är medverkande. 

Forskarens uppdrag är där med att i den mån det går att försöka ge röst åt barnens upplevelser. 

I föreliggande studie resulterar det i förståelse för barns upplevelser av det studerade 

fenomenet, bygg och konstruktion. Här nedan redogörs för den kvalitativa metod som har sin 

utgångspunkt i vår valda teori, syfte samt forskningsfråga.   

4.1 Urval   

Forskningsstudien har bedrivits på två förskolor i samma stad i södra Sverige. Båda förskolorna 

har utgångspunkt från Reggio Emilias pedagogik. På varje förskola var det minst en av oss 

författare som var välkänd, vilket underlättade kontakten mellan författarna, barnen, 

pedagogerna och vårdnadshavarna. Vi valde att använda oss av ett målstyrt urval, vilket innebär 

enligt Bryman (2018) att deltagarna i studien har valts ut av forskarna för att skapa en relevans 

mellan studiens forskningsfråga och urvalet. Forskaren ska visa ett engagemang, bli godtagen 

samt strävar efter att lära känna barnen för att få tillträde till barns livsvärldar. För att tydliggöra 

krävs det en relation mellan forskaren och barnen, samt tid för att kunna förstå barns upplevelse 

(Johansson, 2003). Enligt Cederborg (2005) kan barnen dela med sig av sina upplevelser 

beroende på intervjuarens skicklighet att motivera barnen.   

  

Urvalet var med barn som var mellan fyra-sex år och som författarna har haft en tidigare 

relation med. Barns utsagor kan se olika ut oavsett ålder därför valde författarna att intervjua 

äldre barn. Eftersom äldre barn kan ge mer information, samt utveckla utsagor mer än yngre 

barn (Cederborg, 2005). Två gruppintervjuer utfördes på varje förskola. I varje gruppintervju 

var det fyra barn förutom under en av intervjuerna, där det var tre barn. Bryman (2018) lyfter 

fram gruppstorlekens betydelse och vid större gruppstorlekar finns det risk för att varje individ 

inte kommer till tals.   



12  

  

4.2 Gruppintervju  

I gruppintervjuer används oftast någon form av ostrukturerade intervjuer. Det menas att 

forskaren ställer öppna frågor där respondenterna kan svara fritt (Bryman, 2018). I kvalitativa 

metoder används ostrukturerade, semistrukturerad eller löst strukturerade intervjuer, där 

fördelen är att forskaren kan anpassa frågorna under situationen (Ahrne & Svensson, 2015). I 

likhet med Denscombe (2018) som beskriver att forskaren har en lista med frågor som ska 

besvaras, dock kan frågorna anpassas efter respondentens svar. Det innebär att respondenterna 

kan utveckla frågan som ställs, genom att tala mer ingående. Vi har utgått från 

semistrukturerade gruppintervjuer. Eftersom forskningsstudiens fokus var på barns 

upplevelser, ansågs intervju med öppna frågor med en grupp och inte enskilda barn ge fylligare 

datamaterial. Ahrne och Svensson (2015) hävdar att det är skillnad att intervjua barn jämfört 

med vuxna, men poängterar också innebörden av barns perspektiv och att vuxna måste lyssna 

på barnen. Vuxna behöver utveckla teorier som inkluderar barns upplevelse och perspektiv, 

vilket kan göras genom att intervjua barn. Vi har tagit inspiration från de intervjuguider som 

Bryman (2018) och Denscombe (2018) nämner. Huvudfrågor har strukturerats och tematiserats 

dem (se bilaga 2). För att starta intervjuerna kommer introduktionsfrågor (se bilaga 2) ställas 

för att påbörja intervjun, exempel på introduktionsfrågorna är: Berätta om någonting som du 

tycker är kul?.  Tematiseringarna av intervjufrågorna framkom genom att syftet och 

forskningsfrågan bröts ner. Tematiseringarna blev: frågor om vad bygg och konstruktion 

innebär för barnen, barns erfarenheter om bygg och konstruktion samt barns upplevelser om 

bygg och konstruktion. Vi utgick från tematiseringarna, därefter kompletterades varierande 

följdfrågor beroende på barnens svar och upplevelse under intervjuns gång. Frågor som bland 

annat ställdes var: Hur bygger du? Finns det olika saker man kan bygga och konstruera med? 

Hur känns det att bygga och konstruera?. Dessa ställdes för att få en inblick i barnens 

livsvärldar. Innan vi gick ut och genomförde studien på förskolorna valde vi att göra en 

pilotstudie där två barn fick svara på frågorna som analyserades för att vi skulle kunna se ifall 

frågorna var förståeliga och lämpliga. 

  

Under intervjun användes ett barnvänligt språk och bygg- och konstruktionsmaterial, såsom 

lego och plusplus, för att barnen skulle förstå och få en bekväm miljö. I likhet med Ahrne och 

Svensson (2015) anses materialet ha en betydelsefull roll när intervjuer med barn genomförs. 

De lyfter också fram maktfördelning mellan respondenten och den som intervjuar. Denscombe 

(2018) beskriver hur väsentligt det är för att försöka skapa en jämn maktfördelning mellan 

forskare och barn, vilket kan resultera att barnen vill dela med sig av sina upplevelser. Eftersom 
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alla tre författare deltog i gruppintervjun ansåg vi att antalet barn skulle vara fler än författare, 

vilket Denscombe (2018) och Qvarsell (2003) menar bidrog till ett bredare perspektiv av barns 

upplevelser. Det är viktigt att intervjun sker på barnens villkor och i samma nivå med barnens 

horisont. Det innebär att försöka se barnens upplevelser ur deras livsvärldar som forskare 

(Johansson, 2003).  

4.3 Datainsamling med video som dokumentation  

Intervjuerna dokumenterades med filminspelning med hjälp av en lärplatta för att samla in det 

empiriska materialet. Lärplattan användes eftersom det var ett verktyg som var lättillgängligt, 

samt för att filminspelning både fångar verbal och ickeverbal kommunikation (Bjørndal, 2018). 

Johansson (2003) lyfter fram betydelsen av att forskare visar lyhördhet och tar hänsyn för barns 

perspektiv under datainsamlingen, när sammanställningen av materialet sker samt när det 

skrivs fram i detta arbetet. Eftersom barns integritet vilar i forskarnas händer, samt att barns 

perspektiv synliggörs. Engdahl (2007) poängterar för att kunna förstå barns upplevelser inom 

det fenomenologiska perspektivet måste forskaren möta barns livsvärld genom att närma sig 

och förstå hela barnet. Kroppsliga erfarenheter, uttryck, möten och relationer är viktiga delar i 

barnens liv. Det går inte att förstå andra människor om inte deras kroppsspråk eller känslor 

synliggörs (Engdahl, 2007). Å andra sidan finns det konsekvenser med att använda sig av 

filminspelning eftersom det kan upplevas som ett hinder för barn av att bli filmad under 

intervjun ifall de känner ett obehag av att bli filmad (Bjørndal, 2018). Utifrån det tänker vi 

författare att vi börjar med att ställa frågan om det är okej att bli filmad samt ställa några 

intervjufrågor som inte rör vår studie för att barnen ska få möjlighet till att värmas upp och 

skapa ett öppet klimat mellan varandra. Utifrån detta ses filminspelning som en väsentlig metod 

för att kunna besvara vårt syfte och forskningsfråga i studien. Genom att ha filmat intervjuerna 

kunde vi gå tillbaka till specifika sekvenser efteråt för att observera intervjun igen. Detta gjorde 

att vi, i enlighet med Bjørndal (2018), fick in mer material än ifall vi exempelvis hade antecknat 

intervjuerna eftersom människor har en begränsad kapacitet till att ta in information.  

4.4 Genomförande  

De två valda förskolorna kontaktades och blev tillfrågade ifall studien kunde genomföras på 

dessa. Pedagogerna blev informerade om studien via telefon och efter två veckor åkte vi ut till 

förskolorna för att lämna ut samtyckesblanketter och samtalade angående upplägg. Under två 

veckors tid hade vi löpande kontakt med pedagogerna på förskolorna om antalet 

samtyckesblanketter som samlats in med underskrift från vårdnadshavarna.   
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Under två sammanhängande dagar utfördes intervjuerna med barnen. Vi förberedde lärplattan 

som fanns på förskolan genom att kolla över hur mycket batteri och utrymme det fanns på dem 

för att kunna använda dem. Lärplattan var fulladdade och det fanns gott om utrymme för att 

kunna filma med den en längre stund. Inför intervjuerna riggade vi lärplattan i det rummet som 

vi skulle befinna oss i, samt kontrollerade att ljudet och platsen var synligt från kameravinkeln. 

Denscombe (2018) lyfter fram att det är viktigt att kontrollera sitt dokumentationsverktyg och 

plats eftersom intervjuer är endast en engångsföreteelse. Innan vi kom till förskolorna hade vi 

redan bestämt vilket rum vi skulle befinna oss i och haft en dialog med pedagoger om det. 

Eftersom vi hade en relation till förskolorna visste vi vilket material som fanns och var 

tillgängligt för barnen. När allt var klart valde vi att gå in på avdelningen för att hämta fyra 

barn åt gången som fick delta i undersökningen, varav en av intervjuerna var det tre barn på 

grund av att resterande barn inte var närvarande på förskolan den dagen. Därefter gick vi 

tillsammans med barnen in i rummet där vi introducerade vad vi skulle göra och frågade om de 

ville vara med, samt om det var okej att filma, vilket det var. Barnen började bygga och 

konstruera med det material som vi valde att använda oss av under intervjun. Därefter började 

vi fråga barnen våra introduktionsfrågor (se bilaga 2) för att påbörja ett samtal med barnen, 

samt bekantade oss ännu mer med dem. Efter ett tag ställde vi våra frågor som rörde våra tre 

tematiseringar (se bilaga 2) samt nya frågor som uppstod i relation till barnens svar. Under 

intervjun ställde två av författarna frågorna till barnen och den tredje författaren var med och 

byggde som en del av barngruppen. Intervjuerna varade mellan 12–17 minuter och vi författare 

valde att avsluta intervjuerna när vi kände att barnen verkade ofokuserade och inte ville 

medverka mer. Därefter tackade vi för deras medverkan. Totalt sett hade vi 58 minuters 

videoinspelning som transkriberades.    

  

På varje förskola genomfördes två intervjuer med 15 barn. Trots att vi delade ut 22 stycken 

samtyckesblanketter var det enbart 15 barn som deltog i intervjuerna eftersom resterande barn 

inte var på förskolan de dagarna som intervjuerna genomfördes.  Totalt sett dokumenterades 

fyra intervjuer och under dessa varierade bygg- och konstruktionsmaterialet. Vi författare 

valde medvetet att ha olika bygg- och konstruktionsmaterial för att få en större bredd och att 

resultatet av intervjuerna inte skulle vara inriktat mot något specifikt material, utan vara 

generellt. De bygg- och konstruktionsmaterial som användes under intervjuerna var lego, 

plusplus, mjuka geometriska former och kaplastavar (figur 1–4).   
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 Figur 1: Lego    Figur 2: Plusplus   Figur 3: Mjuka geometriska  Figur 4: Kaplastavr  

Former  

4.5 Etiska ställningstaganden  

För att kunna genomföra våra gruppintervjuer lämnades 22 samtyckesblanketter ut. Eftersom 

arbetets gång hade en tidsbegränsning och ett fenomenologiskt perspektiv enligt Szklarski 

(2004) är en långdragen process i bearbetningen av empirin, därför valde vi att inte dela ut 

samtyckesblanketter till alla barn på förskolorna. Genom god och tydlig kommunikation med 

både barn, pedagoger och vårdnadshavare stöttade vi det kompetenta barnets integritet och 

självbestämmanderätt i vår forskningsstudie. Bjørndal (2005) synliggör begreppet 

självbestämmande som definieras att varje individ har rätten att bestämma över sig själv. I 

likhet med Palmer (2012) som understryker att varje individ har insikt om deras rättigheter, 

samt etiska aspekterna genom att forskare är lyhörda och får barnens godkännande. Innan 

intervjun informerades barnen om varför vi författare var där, vad vi skulle samtala om och 

deras rättigheter, såsom att de kan avbryta sitt deltagande när som helst. Vi frågade efter 

barnens godkännande för att spela in intervjuerna för att inte glömma vad de berättat. I slutet 

av en intervju frågade ett barn “får jag gå?”, där en av oss författare svarade “ja, ni kan avbryta 

när ni vill”. Barnet valde att lämna intervjun och rummet. Johansson (2003) menar för att möten 

och perspektivbyten ska kunna genomföras krävs det att forskaren strävar efter att lära känna 

barnen, bli godtagen och visar ett aktivt deltagande för att få åtkomst till barns livsvärldar inom 

fenomenologin. Forskarens engagemang och öppenhet är betydelsefullt för barns agerande ges 

uttryck men inte värderas (Johansson, 2003). Därför valde vi att intervjua barnen på de två 

förskolor vi har haft relationer med för att det skulle bli etiskt rätt, samt för att försöka få 

åtkomst till barnens livsvärldar.  

  

Våra etiska ställningstagande tog utgångspunkt från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer. Informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet är 

de fyra huvudkraven som forskare utövar i samtliga vetenskapliga forskningar. Genom att ha 

informerat både barn, pedagoger och föräldrar om forskningsstudiens syfte och deltagarvillkor 

hade barnen och vårdnadshavare fått information om vad de samtyckte till, samt deras 
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rättigheter såsom informationskravet innefattar. Av den orsaken att våra 

undersökningsdeltagare var barn krävs det samtycke från både barnen och vårdnadshavare. 

Genom att samtyckesblanketter skickades ut till deltagarnas vårdnadshavare i anslutning med 

information om forskningsstudien har samtyckeskravet applicerats. Med hjälp av 

samtyckesblanketten uppgavs nyttjandekravet som medför att allt lagrat material endast 

nyttjades för utbildningsändamål. Konfidentialitetskravet uppgavs genom att förklara att 

varken förskola eller barn kommer kunna identifieras i forskningsstudien. Genom att 

samtyckesblanketterna har omhändertagits med största varsamhet, samt att materialet har 

stannat på förskolan där vi författare endast haft förfogande till har också 

konfidentialitetskravet åstadkommits. Detta var betydelsefullt för att minska risken att 

personliga uppgifter sprids till främmande människor som därefter kunde leda till att bland 

annat barnen kunde komma till skada (Vetenskapsrådet, 2002).   

  

4.6 Studiens tillförlitlighet  

Trots att denna forskningsstudie är av begränsad omfattning är det grundläggande att tala om 

studiens trovärdighet. Denscombe (2018) menar att i all forskning är trovärdigheten 

grundläggande. För att det ska vara en god forskning krävs det att forskningen skapar grund i 

vetenskapliga metoder och tillvägagångssätt som är tillförlitliga. Validitet pekar på 

noggrannhet och exakthet i materialet. Är materialet betydelsefullt för det undersökta ämnet 

och uppmätts materialet på ett pålitligt sätt är en grundläggande fråga (Denscombe, 2018). 

Szklarski (2004) påpekar att validiteten i empirisk fenomenologisk forskning beror på hur väl 

forskarna lyckas att få fram essensen. I likhet med Allwood och Erikson (2017) och Johansson 

och Pramling Samuelsson (2003) ska parentessättning genomföras för att komma åt rena 

upplevelser i fenomenologin. Det innebär att forskarna måste ställa sina antaganden åt sidan 

för att förstå fenomenet, bygg och konstruktion ur ett barns perspektiv. Denscombe (2018) 

skriver om tillförlitligheten och om forskningen skulle ge identiskt resultat vid andra tillfällen. 

Insamlat material påverkas till viss mån av individerna som deltar. Materialet grundar sig i vad 

människor säger istället för vad de gör, uttryck och handling stämmer inte alltid överens och 

därför återspeglas inte all sanning. Å andra sidan hävdar Bryman (2018) i likhet med Ahrne 

och Svensson (2015) att det handlar om vad mottagaren gör med resultatet samt bestämmer 

trovärdigheten i arbetet. Ahrne och Svensson (2015) bekräftar att intervjuer är hur en människa 

har uppfattat ämnet och kan ge betydelsefulla insikter. Vårt resultat är trovärdigt för just dessa 
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två verksamheter som studien genomfört på och desto mindre generaliserbart för alla 

verksamheter i Sverige.    

4.7 Bearbetning av empiriskt material   

Ur ett fenomenologiskt perspektiv analyserar inte forskaren sitt empiriska material, istället 

transformeras respondenternas utsagor för att avslutningsvis kunna iaktta invarianta mönster 

och på detta vis upptäcka essensen av det valda fenomenet (Szklarski, 2004), i studiens fall 

bygg och konstruktion. Det är betydelsefullt att forskarna är opartiska för att ge en rättvis bild 

av respondenternas uppfattningar (Denscombe, 2018). Giorgi och Van Kaams analysmetoder 

studerades eftersom Husserl inte lämnade efter sig hur en forskningsprocess ska gå till inom 

samhällsvetenskap, utan enbart en del teoretiskt material (Szklarski, 2004). För att utföra Van 

Kaams analysmetod krävs det en större mängd datainsamling från minst 50 deltagare, vilket 

denna studien inte hade på grund av tidsaspekten. Giorgis analysmetod är den mest använda 

metoden inom fenomenologin för mindre datainsamling. Därför har vi valt att utgå från Giorgis 

analysmetod som består av fem steg (Szklarski, 2015).   

1. Bestämning av helhetsbetydelsen  

Detta steget innefattar en översiktlig granskning av det insamlade materialet för att ta 

reda på vad som var relevant för den fortsatta analysprocessen. Det innebar att titta på 

materialet för att granska vad som var relevant och det var även viktigt att 

transkriberingen av det insamlade material enbart skedde i relation till det utforskande 

upplevelser, därmed vårt valda fenomen. Materialet behövde uppfylla två krav för att 

kunna användas i processen. Detta betydde att materialet skulle vara begripligt för oss 

författare och ha ett fokus på utforskande upplevelser. Ifall det inte uppfyllde kraven 

skulle det som inte var väsentligt plockas bort (Szklarski, 2015). Detta gjordes genom 

att titta igenom de fyra inspelade intervjuerna ur vårt insamlade material och gjorde en 

övergripande granskning av det för att ta reda på vad som var relevant i relation till vårt 

syfte och forskningsfråga. Därefter gjordes transkriberingarna av materialet och valde 

ut just det som hade relevans för vår studie för att fortsätta med steg två i 

analysmetoden. Ett exempel som valdes bort var bland annat frågan ”Berätta om något 

du tycker är kul” eftersom det var en av introduktionsfrågorna i intervjuerna.   

2. Avgränsning av meningsbärande enheter  

Under detta steget startas en noggrann läsning för att bryta ner innehållet i mindre delar. 

Det görs för att de olika enheterna ska säga något nytt om fenomenet, därmed olika sätt 

att uppleva det på. Det här kan vara en enstaka mening eller meningssekvenser. På detta 
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sättet avgränsas de meningsbärande enheterna (Szklarski, 2015). Under det här steget 

gjordes en djupdykning av materialet för att dela upp det i mindre delar. Det gjordes 

för att se olika skiftningar i den empiriska data för att kunna hitta de meningsbärande 

enheterna. Därefter delades det traskiberande materialet in i två olika enheter som fick 

olika färger. Dessa var ”Beskrivande” som innefattade när barnen uttryckte vad 

fenomenet bygg och konstruktion innefattade för dem och ”Upplevelser” som 

innefattade barnens kroppsliga beskrivningar.  

3. Transformering av vardagliga beskrivningar  

I detta steg sker en ingående analys av det meningsbärande materialet. Det resulterar i 

att lyfta fram den explicita meningen som inkluderar de språkliga uttrycken medan den 

implicita meningen inkluderar de icke språkliga uttrycken, exempelvis var metaforer 

och liknelser. Efter att ha utläst de explicita och implicita meningarna i barns yttrande 

transformeras dessa genom att betrakta betydelsen via abstrakta formuleringar och 

begrepp. Barns utsagor komprimeras samtidigt som de preciseras (Szklarski, 2015). 

Under detta steg gick vi igenom det som transkriberat från intervjuerna mer ingående 

för att finna de meningsbärande enheter för att transformera det till barnens utsagor 

genom att precisera det.  

4. Framställning av fenomenets situerade struktur   

Detta steget innefattar att foga samman de transformerade meningsenheterna till en 

enhetlig beskrivning av det utforskande erfarenheterna och upplevelserna av 

fenomenet. Det innebär att meningsenheterna förts samman från de eliminerande 

upprepningar av transformeringar som skett från barns erfarenheter och upplevelser 

(Szklarski, 2015). Under detta steget fördes de meningsbärande enheter samman från 

intervjuerna för att reducera bort upprepning av liknande transformeringar av barnens 

utsagor. Ett exempel på detta var när flertal av barnen svarade “När man bygger”.   

5. Framställning av fenomenets generella struktur.   

Detta steget innebär att forskaren går igenom det situerade meningsenheterna 

ordentligt. I detta steget ska forskaren identifiera kluster som framkommer i materialet. 

Efter det genomförs en eidetisk reduktion, vilket innefattar en reduktion till fenomenets 

essens och att forskare bortser från sina egna föreställningar, samt inte bedömer om vad 

som är mer eller mindre väsentligt. De kluster som är invarianta utgör fenomenets 

essens och är därmed väsentliga för studien. Essensen i studien består av de 

gemensamma nämnarna för det situerade meningsenheterna. I likhet med Szklarski  
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(2015) urskildes de teman i barnintervjuerna som var invarianta. Essensen i studien blev  

det gemensamma för barnens upplevelser och därmed speglades fenomenets, bygg och 

konstruktion, generella struktur. Vi har valt att beskriva i de transformationer när något 

varierade från det invarianta för att belysa alla barns upplevelser. Därmed var det inte 

en del av det som utgör fenomenets essens (Szklarski, 2015). De kluster som framträdde 

i studien utgick från barnens upplevelser från deras livsvärld. Under detta steget 

granskades de sammanförda meningsenheterna och färgkodade dessa för att hitta 

klustren, samt det centrala i barnens beskrivningar för att finna essensen i studien. 

Under detta steget framkom resultatets kluster. Det var även i detta steget som den 

eidetiska reduktionen skedde, eftersom vi här bortsåg från våra egna föreställningar om 

fenomenet bygg och konstruktion.   

5. Resultat  

Innan resultatredovisningen följs presenteras syfte och forskningsfråga. Syftet med 

föreliggande studie har varit att bidra med kunskap om barns perspektiv på fenomenet bygg 

och konstruktion i förskolan genom att undersöka deras upplevelser av det, samt bidra till 

förståelse för vilken betydelse barns perspektiv kan ha för utformningen av förskolans 

verksamhet. Vår forskningsfråga är Hur upplevs bygg- och konstruktionsaktiviteter i förskolan 

ur ett barns perspektiv?.    

  

Vi har valt att redogöra barnens utsagor som citat, som vi har delat in i tre kluster. Resultatet 

tog sin utgångspunkt i barns livsvärldar samt deras utsagor om sina upplevelser av fenomenet 

bygg och konstruktion. Barnens utsagor återgav en uppsjö av upplevelser av fenomenet bygg 

och konstruktion. Vi fick tillgång till barnens livsvärldar genom att de delade med sig av deras 

upplevelser av fenomenet. Barnens utsagor varierade, vissa barn uttryckte sig mer än andra. De 

barn som deltog i intervjun var mellan fyra och sex år och samtliga 15 barn har tilldelats fiktiva 

namn. De fiktiva namnen är Bella, Paulina, Arvid, Erica, Hanna, Marc, Marcus, Ludvig, 

Linnea, Claudia, Fredrik, Jesper, Alexandra, Rebecka och Stella. Författarna nämns med sina 

riktiga namn som är Minna, Matilda och Micaela.   

  

Resultatets tre kluster är; Lärmiljön och materialets betydelse, Barns beskrivningar om bygg- 

och konstruktionsaktiviteter med vuxna och Barns känslor. Varje kluster börjar med en 

beskrivning av innehållet i klustret. I de tre klustrena behandlas flera citat från intervjuerna. Vi 
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har valt att reducera vissa citat, eftersom många av barnen upprepade samma svar under 

intervjuerna. Efter varje citat följer en transformation. Samtliga kluster sammanfattas och som 

avslut på resultatdelen finns det en övergripande resultatsammanställning.     

5.1 Lärmiljön och materialets betydelse  

I kluster ett återges citat från det empiriska materialet. Citaten handlar främst om vad bygg och 

konstruktion innefattar, utifrån barnens perspektiv genom vad de har upplevt, samt vilka 

material som kan användas eller som barnen har använt sig av. Under detta klustret är lärmiljön 

och materialet det mesta centrala i barnens utsagor.   

  

Exempel 1:  

   “Matilda: Vad är bygg och konstruktion för er?  

    Arvid: Vet inte (rycker på axlarna och tittar med uppspärrade ögon).   

Matilda: Vad tror ni det är?   

Erica: När man ska bygga (tittar ner och lägger en kaplastav på sin konstruktion).  

Hanna: Instruktion.  

Marc: Att bygga (tittar på Erica och lägger en kaplastav på hennes konstruktion).  

Erica: Ja, det är när man bygger.   

Arvid: Det gör vi just nu (tittar på sin konstruktion och använder sig av kaplastavar och bygger).  

Marc: Ja bygger nu.. ett vattentorn bygger ja (tittar på Matilda och ler stort).  

Hanna: (Det Hanna byggt rasar och suckar högt).  

Thedor: Du får göra om. Det går inte bygga på mattan.  

Erica: Ja, för om man är på mattan är det inte så stabil. Du får bygga där (pekar på golvet)   

Hanna: (Tar några kaplastavar och börjar bygga på golvet. Medan hon bygger så ler hon) 

Hanna: Det gick.”  

  

I ovanstående citat beskrev barnen hur de upplevde vad bygg och konstruktion var för dem. 

Detta gjordes genom explicita och implicita beskrivningar av vad det betydde för dem. Matilda 

ställde frågan “Vad tror ni att bygg och konstruktion är?”. Både Erica och Marc besvarade den 

här frågan explicit “När man ska bygga” och “Att bygga”, samt implicit genom att använda sig 

av kaplastavar och hade blicken mot konstruktionen. Först ryckte Arvid på axlarna och 

uttryckte att han inte visste med uppspärrande ögon. Efter att frågan omdefinieras svarade han 

genom att konkret visade att han byggde med hjälp av kaplastavar och uttryckte explicit “Det 

gör vi just nu”. Från början kan det tyda på att Arvid inte förstod vad Matilda menade med 

bygg och konstruktion. Men när Arvid byggde och konstruerade med kaplastavar tyder det på 

att han upplevde just då att han utförde en bygg- och konstruktionsaktivitet. Det som varierade 
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från det invarianta var Hannas beskrivning av fenomenet bygg och konstruktion, eftersom 

Hanna svarade “Instruktion”. Både Arvid och Marc upplevde att de byggde och konstruerade 

under intervjun, genom att uttrycka “Det gör vi just nu” samt “Ja bygger nu.. ett vattentorn 

bygger ja”. När Hannas konstruktion rasade suckade hon, vilket kan tyda på att hon blev 

irriterad över att hennes konstruktion rasade. När Marc och Erica påpekade för Hanna att hon 

fick göra om det, men att det inte gick på mattan, eftersom det inte var stabilt, utan det var 

bättre att bygga på golvet enligt Marc och Ericas upplevelser ur sina livsvärldar. När Hanna 

sedan började bygga på golvet kunde det tyda på att hon använde sig av sina kompisars tidigare 

upplevelser och råd om att bygga på golvet. Därmed kunde det tyda på att hon fått nya 

upplevelser av bygg och konstruktion, samt att upplevelsen blev positiv av att bygga på golvet 

genom hennes explicita svar ”Det gick” och hennes leende. Utan dessa upplevelser hade inte 

Marc och Erica kunnat uttrycka sig om att det var bättre att bygga på golvet genom de hade 

bildat en mening om var kaplastavar skulle vara placerade för det skulle vara meningsfullt att 

bygga och konstruera med just det materialet.  

  

Exempel 2:  

“Minna: Vad kan man bygga och konstruera för någonting i förskolan?  

Marcus: Bilar, Titanic eller…...bygga hus (vrider på huvudet).   

Ludvig: Lego (säger i mun på Marcus och ler mot honom).   

Minna: Men hur bygger man en bil?   

Marcus: Man tar först ett hjul som jag har (håller ett hjul i handen) och sedan så sätter man den där 

(säger han ivrigt och placerar hjulet på en legokloss som ligger framför honom på golvet).   

Ludvig: Man kan bygga Titanic. Det har vi gjort (ler och uppspärrande ögon).  

Micaela: Spännande. Hur kommer det sig att ni byggde Titanic?  

Ludvig: Vi arbetar med Titanic. Vi har mätt hur stort det var (för sina armar åt varsitt håll).  

Marcus: Jaaa, vi byggde det i Lego.   

Micaela: Varför tror ni de byggde och konstruerade Titanic?   

Marcus: För de hade inte kommit på flygplan. Detta är en propell till Titanic (plockar upp en legobit ur 

lådan).”  

  

I exempel 2 gav barnen explicita beskrivningar av vad de byggde och konstruerade på 

förskolan. När Minna frågade “Men hur bygger man en bil?” delgav Marcus av sina upplevelser 

av hur en bil ser ut och berättade både genom att implicit visade med det material som fanns 

tillgängligt för honom, genom explicit beskriva ivrigt “Så sätter man den där”. Denna 

beskrivelse skulle kunna ge uttryck för att Marcus ville påvisa sina upplevelser av hur man 

bygger en bil. Det gjorde Marcus även en gång till när han plockade upp en legobit ur lådan 
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och sade “Detta är en propell till Titanic”. Utan dessa upplevelser hade Marcus inte kunnat 

uttrycka sig om hur en bil kan byggas, samt hur en propell ser ut utifrån hans livsvärld. När 

Marcus fick frågan “Vad kan man bygga och konstruera för någonting i förskolan?” svarade 

han bland annat Titanic och samma sak visade Ludvig när han svarade “Man kan bygga Titanic. 

Det har vi gjort” och log stort med uppspärrande ögon. Därmed relaterade han till sina 

upplevelser, vilket kunde ge uttryck för att det hade varit en positiv upplevelse. Både i Marcus 

och Ludvigs livsvärldar kunde tyda på att Titanic var intressant eftersom de refererade till det 

för att svara på frågorna. Deras svar relaterade även till deras upplevelser genom att de hade 

arbetat med Titanic utifrån Ludvigs explicita svar “Vi arbetar med Titanic. Vi har mätt hur stort 

det var” och hans implicita beskrivelse med sina armar gav uttryck för hur stort Titanic var.  

Marcus relaterade till att dem har byggt Titanic i lego genom hans explicita svar ”Jaaa, vi 

byggde det i Lego”.   

  

Exempel 3:  

Linnea: “Vi har byggt Blommans livs av kartonger (sträcker på sig och ler).  

Micaela: Va spännande, finns det olika material man kan bygga och konstruera med?   

Linnea: Ja papper…. för jag har byggt ett hus med papper. Claudia: 

Men också med långa saker.  

Linnea: Man kan faktiskt bygga med plusplus, lego, måla, rita och massa av grejer som man kan bygga 

med.  

Fredrik: Ja, man kan bygga med vad man vill.  

Claudia: Man kan bygga en koja.  

Minna: Hur gör man det?  

Claudia: Så som vi gjorde innan (sträcker på sig och tittar på Minna).  

Minna: Kan du förklara mer om hur du gjorde?  

Claudia: Man satt en filt på något (Reser sig upp och går till andra sidan av rummet).  

Micaela: Aha.. Var byggde ni den?  

Claudia: Där (pekar på bordet i rummet).  

Micaela: Var någonstans på förskolan kan man bygga och konstruera?  

Linnea: I alla rum.  

Claudia: Plusplus ligger i ett rum och i ett annat rum finns det lego.”  

  

I exempel 3 beskrivs barnens upplevelser av material som de använt sig av under bygg- och 

konstruktionsaktiviteter. Linnea beskrev utifrån sin livsvärld att de hade byggt Blommans livs 

med hjälp av kartonger, samt byggt ett hus med hjälp av papper. Genom hennes implicita 

uttryck kunde det tyda på att hon var stolt eftersom hon sträckte på sig och log. I de andra 
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barnens upplevelser fanns beskrivningar som kunde det tyda på att det fanns en rad olika 

material som barnen relaterade till bygg och konstruktion. Fredriks beskrivning av vilket 

material som kunde användas i bygg och konstruktion varierade från det invarianta. Det tyder 

på att fenomenet framträdde olika för barnen eftersom de uttryckte olika material. Det gick att 

utläsa när Fredrik svarade att ”Man kan bygga med vad man vill” medan de andra barnen 

svarade med specifika material såsom lego och plusplus. Claudias beskrivning om att man 

kunde bygga en koja, samt hur hon byggde den relaterades till hennes upplevelser, genom att 

hon uttryckte sig explicit om hon använde sig av en filt som material när hon byggde en koja 

och visade implicit var hon hade byggt kojan. Det kunde tyda på att Claudia ville visa att hon 

hade byggt kojan i det rummet som intervjun ägt rum i, eftersom hon visade implicit genom att 

förflytta sig i rummet och peka samt explicit genom att säga ”Där”. Linneas explicita 

beskrivning “I alla rum”, svarade hon utifrån sina upplevelser att barnen på förskolan kunde 

arbeta med bygg och konstruktion i samtliga rum. Claudia berättade att “Plusplus ligger i ett 

rum och i ett annat rum finns det lego”, genom att hon berättade om var materialet var placerat 

som hon relaterade till fenomenet bygg och konstruktion.  

5.2 Barns beskrivningar om bygg- och konstruktionsaktiviteter med vuxna  

I kluster två återges citat från det empiriska materialet om hur barnen upplevde pedagogernas 

närvaro och vuxnas förmågor med fenomenet bygg och konstruktion.     

  

Exempel 4:  

Minna: Brukar pedagogerna vara med er när ni bygger och konstruerar?  

Jesper: Ja.  

Alexandra: Inte så himla ofta (rycker på axlarna).   

Rebecka: eeeh nej nej (skakar huvudet).  

Jesper: Men bara i ateljén när vi målar (nickar).  

Rebecka: Dem vill aldrig vara med, dem har aldrig tid (med en suckande ton).  

Minna: Skulle ni vilja att pedagogerna skulle vara med?  

Alexandra och Rebecka: Neeehh (De tittar på varandra och börjar skratta).  

Rebecka: Nja, vi kan göra det själva.”   

  

I exempel 4 beskrev barnen om hur de upplevde pedagogernas närvaro under fenomenet bygg 

och konstruktion. Rebecka beskrev genom att hon svarade “Eeeh, nej, nej”, att pedagogerna 

inte brukade vara närvarande när hon byggde och konstruerade, samt genom att implicit skaka 
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på huvudet. På följdfrågan “Skulle ni vilja att pedagogerna skulle vara med?”, beskrev hon 

både explicit och implicit att hon inte skulle vilja det, genom att hon började skratta och svarade  

”Neeeeh”. En anledning till att hon inte ville att pedagogerna skulle vara delaktiga var att de 

kunde göra det själva. Det kunde ge uttryck utifrån Rebeckas livsvärld att det var vanligt att 

pedagogerna inte var närvarande när hon byggde och konstruerade. Alexandra å andra sidan 

beskrev implicit genom att rycka på axlarna och explicit att pedagogerna inte brukade vara 

närvarande genom hennes svar “Inte så himla ofta”. Hon svarade också i likhet med Rebecka 

att hon inte ville att pedagogerna skulle vara närvarande när hon bygger och konstruerar då hon 

tittade på Rebecka och skrattade samt sade “Neeehh”. Det kunde tyda på att de inte ville att 

pedagoger skulle närvara. Det som varierade från det invarianta var Jespers svar om 

pedagogerna brukade vara närvarande i ateljén genom hans explicita svar “Ja”, men enbart när 

de målar i ateljén som han också beskrev implicit genom att nicka. Utifrån Jespers livsvärld 

var ateljén och målandet en del av fenomenet bygg och konstruktion som en aktivitet där 

pedagoger brukade närvara utifrån hans upplevelser.   

  

Exempel 5:  

Matilda: “Tror ni vuxna brukar bygga?”  Ludvig: 

Pappa brukar bygga.  

   Matilda: Vad brukar din pappa bygga?   

Ludvig: Titanic… Den har vi köpt.   

 Micaela: Vad kan vuxna bygga?    

Ludvig: Vet inte.   

Stella: Ingen alls vet.   

Micaela: Tror ni dem själva vet vad de bygger?   

Alla barn: Ja.  

Micaela: Vilken tur, vem byggde den riktiga Titanic då?   

Ludvig: Jag (han räcker upp handen och ler stort).  

Marcus: Gamla gubbar har byggt den.  

Micaela: Jaså.   

Marcus: Ja dem kan bygga.”   

  

I exempel 5 beskrivs barnens upplevelser om ifall vuxna bygger och konstruerar. Utifrån 

Ludvigs explicita svar på frågan “Tror ni vuxna brukar bygga?”, gick det att utläsa att 

fenomenet bygg och konstruktion var kopplat till hans upplevelser och intresse av Titanic. 

Ludvig beskrev att hans pappa brukade bygga Titanic och sedan när han svarade på vad vuxna 

kunde bygga svarade han “Vet inte”. Å andra sidan kunde vi utläsa utifrån Stellas svar att 
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“Ingen alls vet”, vad vuxna byggde utan det var enbart vuxna som visste vad de själva byggde. 

Det framgick också i Ludvigs beskrivning när barnen fick frågan “Vem har byggt den riktiga  

Titanic?”, att han såg sig själv har byggt, för honom den riktiga Titanic genom hans explicita 

svar “Jag” och implicita svar genom att han räckte upp handen och log stort. Utifrån Marcus 

explicita beskrivning av vem som hade byggt den riktiga Titanic gick det att utläsa att hans 

upplevelse var att det var “Gamla gubbar” som byggt den, samt att de var just gamla gubbar 

som byggde och konstruerade i hans livsvärld genom hans svar “Ja dem kan bygga”. Det 

framgick en meningsskiljaktighet mellan Marcus och Ludvigs utsagor av byggnationen av 

Titanic. De hade olika upplevelser om vem som hade byggt den, samt vilka människor som 

kunde bygga och konstruera. Det tyder på att det inte skedde en gemensam överenskommelse 

mellan Marcus och Ludvig om vem som hade byggt Titanic.   

5.3 Barns känslor   

I kluster tre återges citat från det empiriska materialet om hur det kändes utifrån barns 

upplevelser vid bygg- och konstruktionsaktiviteter, samt varför man ägnar sig åt fenomenet i 

förskolan och vad barnen tyckte om det.   

  

Exempel 6:  

“Arvid: Det är roligt att bygga.   

Minna: Hur känns det när man bygger och konstruerar?   

Marc: Roligt.   

Minna: Är de alltid roligt?   

Arvid: Ehh jaa.. Toppen (nickar, drar ner ögonbrynen och tittar på Minna).   

Micaela: Hur känner man sig när det är toppen?   

   Marc: Toppen (nickar).   

Arvid: Har du aldrig känt dig toppen? (tittar förvånat på Micaela).  

Micaela: Nej.  

Arvid: Det är när man är riktigt glad (ler).  

Minna: Är det så det känns för er när ni bygger och konstruerar i förskolan? Marc 

och Arvid: Ja. (tittar på varandra och gör tummen upp).”  

  

Från exempel 6 gav barnen explicita beskrivningar om hur det kändes när de byggde och 

konstruerade. Minna frågade “Hur känns det när man bygger och konstruerar?” och “Är de 

alltid roligt?”, relaterade både Arvid och Marc till sina upplevelser genom att explicit beskriva 

att det var ”Roligt” och ”Toppen”. Micaela frågade “Hur känner man sig när det är toppen?”, 

gav Arvid uttryck en gång till av sina upplevelser, genom att han beskrev ”Det är när man är 
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riktigt glad” och log. Genom Arvids upplevelser öppnade han upp sin livsvärld när han beskrev 

för Micaela om hur det kändes. Eftersom han tittade förvånat på Micaela kunde det tyda på att 

han blev förvånad över att hon inte hade känt sig toppen. Det tyder på att det var en självklarhet 

utifrån hans upplevelser att bygg- och konstruktionsaktiviteter skulle kännas toppen och vara 

riktigt glad. Minna frågade “Är det så det känns när ni bygger och konstruerar”, preciserade 

både Arvid och Marc “Ja”. Både Arvid och Marc upplevde att det kändes toppen när de byggde 

och konstruerade, samt att det var roligt. Genom att de tittade på varandra kunde det ge uttryck 

det var överens om att bygg- och konstruktionsaktiviteter är något som skulle kännas toppen. 

Sammanfattningsvis uttryckte barnen känslan glädje för fenomenet bygg och konstruktion.  

Därmed tyder det på att barnen upplever bygg- och konstruktionsaktiviteter med glädje.  

  

Exempel 7:  

“Matilda: Varför ska man bygga och konstruera på förskolan tror ni?   

Marcus: För det är roligt, jag fattar inte varför jag tycker det är roligt men på något sätt tycker jag det 

är roligt.  

Paulina: Man har det på varje förskola.    

Ludvig: För man ska ha roligt. Man ska lära sig med det.   

Bella: Fast det är inte roligt i skogen, där får man bara tälja och såga åå såga och man får inga ögon 

eller mun (med en suckande ton). Men om man får det då är de roligt (med ett leende).  

Matilda: Varför ska man lära sig bygg och konstruktion?   

Ludvig: För man måste lära sig saker i skolan.  

   Paulina: Jo för annars kanske man tycker att det blir roligare och roligare.   

Minna: Tror ni alla tycker det är roligt?   

Marcus: Eeeh Nej (skakar på huvudet och drar ner ögonbrynen).   

Matilda: Vilka tycker det är roligt?   

Marcus: Jag vet inte, de som inte tycker de är roligt. Det tyckte i alla fall han som byggde Titanic.”  

  

Barnens citat i exempel 7 beskrev olika exempel på meningsskiljaktigheter om varför 

fenomenet bygg och konstruktion skulle finnas i förskolan utifrån deras upplevelser. Marcus, 

Ludvig och Bella uppgav fenomenet bygg och konstruktion till något som var roligt medan 

Paulina uppgav det till att “Man har det på varje förskola”. Det kunde tyda på utifrån Paulinas 

livsvärld att bygg och konstruktion skulle finnas på förskolan. Å andra sidan gick det att utläsa 

att materialet hade betydelse i fenomenet bygg och konstruktion för Bella, eftersom i hennes 

explicita beskrivning ”Fast det är inte roligt i skogen, där får man bara tälja och såga åå såga 

och man får inga ögon eller mun. Men om man får det då är de roligt”, framgick det att om hon 

fick ögon och mun blir det roligt. Genom hennes implicita uttryck gav det beskrivelse för att 
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hon hade en negativ upplevelse av att vara i skogen med bygg- och konstruktionsaktivitet, 

medan en positiv upplevelse om hon fick material som hon kunde göra ögon och mun av. Det 

kunde tyda på att bygg- och konstruktionsaktiviteter fanns i förskolan för att hon kunde 

använda sig av material. Ludvig å andra sidan svarade ”För man måste lära sig saker i skolan”, 

därmed gick det att utläsa utifrån hans svar att det var viktigt att lära sig bygg och konstruktion. 

Paulinas explicita svar “Jo för annars kanske man tycker att det blir roligare och roligare”, 

visade på att fenomenet bygg och konstruktion blev roligare och roligare ifall man fick mer 

upplevelser från det. Utifrån Paulinas svar gick det att tyda att hon lär sig genom att uppleva 

och erfara det, samt att det blir roligare ju fler gånger hon gör det. Å andra sidan visade Marcus 

upplevelser att alla inte tyckte det var roligt genom att hans implicita svar med att skaka på 

huvudet och dra ner ögonbrynen. Det kunde tyda på att han hade upplevt någon som inte tyckte 

att det var roligt med bygg- och konstruktionsaktiviteter. Det viktiga utifrån hans upplevelser 

var att de som utför bygg- och konstruktionsaktiviteter behöver tycka det är roligt, vilket han 

refererade till genom hans svar “Jag vet inte, de som inte tycker de är roligt. Det tyckte i alla 

fall han som byggde Titanic”. Utifrån Marcus livsvärld kunde det anses som att han som 

byggde Titanic gjorde det för att det var roligt.  

 

5.4 Resultatsammanställning  

Barnen uttryckte olika exempel på vad bygg och konstruktion innebar för dem i förskolan, 

genom att de relaterade till både sina tidigare upplevelser och just det som skedde under 

intervjun. Barnen uttryckte sig både explicit och implicit för att beskriva hur fenomenet bygg 

och konstruktion framträdde för just dem. Variationen i barnens utsagor kunde bygg- och 

konstruktionsaktiviteter innefatta att man bygger någonting, det kunde exempelvis vara ett hus, 

Titanic eller Blommans livs. Genom att de använde sig av material såsom kaplastavar 

relaterade barnen till att de byggde och konstruerade under intervjun. Det fanns en rad olika 

material som barnen beskrev som de relaterade till bygg och konstruktion bland annat papper, 

kartong, filt, lego och plusplus. Material används i barnens livsvärld för att bygga och 

konstruera olika saker såsom Titanic, kojor eller bilar. Platserna där bygg och konstruktion 

framträdde på förskolorna var enligt barnen i alla rum på förskolorna, vilket uttrycktes genom 

deras svar. Barnen uttryckte att bygg och konstruktion i förskolan användes för temat som 

förskolan arbetade med för tillfället, exempelvis Titanic som de beskrev av att de har upplevt 

att de hade byggt Titanic av lego.   
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Barnen upplevde i det varianta att pedagogerna på förskolorna inte var med när barnen byggde 

och konstruerade eftersom de upplevde att pedagogerna inte hade tid att vara med dem. Å andra 

sidan uttryckte barnen även att de inte ville att pedagogerna skulle vara närvarande under tiden 

de bygger och konstruerar eftersom de kände sig bekväma att göra det själva. Det var enbart 

två barn som uttryckte sina upplevelser av att vuxna bygger och konstruerar. De svarade att 

“Gamla gubbar har byggt den” och att “Pappa brukar bygga”.   

  

Barnens upplevelser i det varianta av fenomenet bygg och konstruktion var att det var roligt 

och att det kändes toppen att bygga och konstruera i förskolan. Barnen hade dock svårt att 

beskriva varför det var roligt utan det bara var det. Samtliga barn i intervjuerna belyste att 

fenomenet bygg och konstruktion skulle finnas i förskolan, men att det fanns en 

meningsskiljaktighet mellan barnen om just varför. Dessa var att man hade det på förskolor, 

för det var roligt, man skulle lära sig och det blev roligare och roligare med bygg och 

konstruktion.   

  

Det som avvek från det invarianta var Hannas beskrivning i exempel 1 om fenomenet bygg och 

konstruktion eftersom hon svarade att det innebar instruktion ur hennes livsvärld. Ytterligare 

ett exempel var när Jesper uttryckte i exempel 4 att pedagogerna brukade vara närvarande under 

målandet i ateljén. Bellas svar i exempel 7 avvek också, genom att fenomenet bygg och 

konstruktion inte alltid var roligt enligt henne utan det var roligt när hon fick använda sig av 

ögon och mun under bygg och konstruktion. Hon relaterade till materialet, att det var viktigt 

för henne för att det skulle vara roligt. Någonting som avvek från det invarianta var när Fredrik 

uttryckte i exempel 3 att “Man kan bygga med vad man vill”. Fenomenet bygg och konstruktion 

framträdde på olika sätt för barnen och det som framträdde ur barnens livsvärldar var just deras 

upplevelser.  

6. Diskussion   

I den här delen redovisas metoddiskussion och därefter resultatdiskussion som sammanlänkas 

med tidigare forskning och resultat. Avslutningsvis presenteras slutsatsen om studiens 

forskning.    

6.1 Metoddiskussion  

Den inspirerande fenomenologiska metoden har gjort det möjligt att besvara syftet och 

forskningsfrågan. Den fenomenologiska metoden skiljer sig här åt från andra metoder, eftersom 
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den inte ska styras av några förbestämda regler, utan det är fenomenet själv som ska styra 

(Bengtsson, 1991). Forskaren ska avvika från tidigare upplevelser, samt egna värderingar för 

att kunna ge en rättvis bild av det studerande fenomenet. Å andra sidan är det svårt att helt 

frångå från människans upplevelse (Allwood & Erikson, 2017). I föreliggande studie har det 

emellanåt varit en svårighet för författarna att parantessätta sina egna upplevelser i 

transformationerna eftersom författarna har tolkat utifrån egna upplevelser av fenomenet bygg 

och konstruktion.  I likhet med Szklarski (2004) är det betydelsefullt att forskaren är medveten, 

samt strävar efter att ta distans från sin egen upplevelse för att nå andras livsvärldar. Det är 

väsentligt att det finns en relation mellan forskare och barn för att förstå barns upplevelse, samt 

för att få tillgång till barns livsvärldar (Johansson, 2003). I efterhand ställer vi oss kritiska till 

vårt målstyrda urval och tror att det hade varit bättre om alla tre författare hade varit lika 

bekanta med barnen innan intervjuerna genomfördes för att få tillgång ännu mer till barnens 

livsvärldar. Vi tror att det kunde ha påverkat vårt resultat, vilket kan ha gjort att alla barnen 

kanske inte kände sig bekväma fullt ut med alla tre författare. Ytterligare en sak som vi vill 

uppmärksamma om var att vi hade till en viss del varit med och format intervjuerna och 

resultatet, eftersom som vi skapade intervjufrågor och valde ut specifika material som vi 

förknippade med bygg- och konstruktionsaktiviteter. Med andra ord kan man säga att vi 

planterade fenomenet bygg och konstruktion hos barnen, därmed kan det ha bidragit med att 

det inte endast är barnens livsvärldar till fullo.    

   

Trots att det användes en semistrukturerad gruppintervju fanns det både för- och nackdelar. 

Eftersom vi var ute efter barns upplevelse lyfter Denscombe (2018) fram att det var passande 

att använda sig av semistrukturerade gruppintervjuer. Semistrukturerade intervjuer är öppna 

frågor som ger forskaren en fördel att anpassa frågorna efter respondenternas svar och situation 

(Ahrne & Svensson, 2015; Denscombe, 2018). En fråga som vi lade till efter första intervjun 

var ”bygger och konstruerar vuxna?”, eftersom barnens utsagor samtalades om, samt vi fick 

spännande svar som ansågs vara till nytta. En nackdel med öppna frågor är att svaren kan bli 

ett brett spektrum och försvårar transformeringen som genomförs efter intervjuer (Denscombe, 

2018). Å andra sidan utgör öppna frågor att barn kan svara fritt, därmed synliggörs barns 

perspektiv, samt att de kan dela med sig av sin livsvärld. Antal barn i gruppintervjuer kan alltid 

problematiseras (Bryman, 2018). Fyra barn intervjuades åt gången förutom den sista, eftersom 

det endast fanns tre barn som hade godkännande för att delta i studien. Detta för att det skulle 

vara fler barn än författarna. En nackdel med gruppintervju var att barnen kunde påverka 
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varandra med deras utsagor. Å andra sidan gjorde gruppintervjuer med barn att de kunde känna 

sig mer bekväma i situationen än om det hade varit individuellt i enlighet med Bryman (2018).   

  

I likhet med Denscombe (2018) hade miljön en påverkan, genom att barnen fick använda sig 

av bygg- och konstruktionsmaterial under intervjuerna kunde barnen känna sig bekväma. Vi 

hade en relation till barnen sedan tidigare, därmed visste vi en del av vad barnen brukade göra 

på förskolan. Eftersom vi ville få en sådan rättvis bild om barns upplevelse av bygg och 

konstruktion var deltagarna slumpmässigt utvalda från förskolorna. Resultatet hade därmed 

kunnat se annorlunda ut om vi hade valt exempelvis de barn som alltid brukade vara vid legot. 

Om gruppkonstellationen hade sett annorlunda ut hade kanske resultatet gjort det med, eftersom 

Bryman (2018) menar att barn kan påverka varandra. I en av intervjuerna var det ett barn som 

inte ville samtala till en början, utan när en fråga ställdes skakade hon på huvudet och skrattade. 

Hennes kompis gjorde likadant när det var hennes tur samtidigt som hon tittade på sin kompis. 

Hade dessa barn varit i olika intervjuer kanske resultatet hade sett annorlunda ut från dem.      

  

För att samla in data användes filminspelning med hjälp av lärplattan, dels för det är 

lättillgängligt och dels fångar det både verbal och icke verbal kommunikation (Bjørndal, 2018). 

Genom att författarna använde sig av filminspelning gjorde det möjligt att se materialet 

upprepande gånger för att kunna precisera och beskriva fenomenet så rättvist som möjligt 

genom barnens verbala och ickeverbala kommunikation. Inom fenomenologin behöver 

forskaren förstå hela barnet för att förstå barnets livsvärld (Engdahl, 2007). I enlighet med 

Bjørndal (2018) fanns det en nackdel med att filma barnen eftersom de kunde känna sig 

obekväma, samt kunde göra sig till. Å andra sidan går det att förstå om barn är obekväma 

genom deras kroppsspråk (Engdahl, 2007). I föreliggande studie upplevdes det inte vara någon 

nackdel att filma barnen enligt författarna, utan det upplevdes att barnen var bekväma med att 

bli filmade. Vid filminspelning kan forskaren gå tillbaka till specifika sekvenser efteråt för att 

observera intervjun igen (Bjørndal, 2018). Detta har varit betydande, eftersom vi dels hade 

missat mycket av materialet och dels kunnat missförstå vad barnen egentligen menade. I en av 

intervjuerna blev det onödigt mycket avbrott på grund av att barn gick in i rummet, samt stod 

och bankade på utsidan av väggen. För att förhindra dessa avbrott i intervjun hade det varit bra 

att vara mer tydlig med personalen för att få deras hjälp.   

  

Under intervju kan människan ge betydelsefulla insikter om hur människan upplevt fenomenet 

(Ahrne & Svensson, 2015). I föreliggande studie gav barnen uttryckt för deras upplevelse av 
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fenomenet. Validiteten i studien beror på hur väl forskarna lyckats få fram essensen (Szklarski, 

2004), i detta fallet av fenomenet bygg och konstruktion. I förhållande till just de två 

verksamheterna som föreliggande studie utfördes på är validiteten hög för precis de barn som 

deltog. Medan resultatet har en låg validitet för samtliga verksamheter i Sverige. Eftersom 

fenomenet bygg och konstruktion kan framträda på olika sätt och behöver därmed inte vara 

detsamma för varje individ som barnen på just dessa två förskolor i enlighet med Szklarski 

(2004). Det var dessa specifika barns upplevelser av fenomenet i föreliggande studie, därför är 

essensen inte helt tillförlitlig eftersom de gav en intersubjektiv beskrivning av det. Å andra 

sidan menar Bryman (2018) i likhet med Ahrne och Svensson (2015) att det handlar även om 

vad mottagaren gör med resultatet som därmed bestämmer validiteten i arbetet.   

6.2 Resultatdiskussion  

Vårt syfte var att bidra med kunskap om barns perspektiv på fenomenet bygg och konstruktion 

i förskolan genom att undersöka deras upplevelser av det, samt bidra till förståelse för vilken 

betydelse barns perspektiv kan ha för utformningen av förskolans verksamhet. I vårt resultat 

uttryckte barnen om hur fenomenet bygg och konstruktion i förskolan framträdde för just dem. 

Enligt barnen innefattade det när de bygger någonting, exempelvis ett hus, Blommans livs eller 

Titanic. Vårt resultat av hur barnen upplever bygg och konstruktion sammanfaller med Bagiati 

och Evangelou (2016), Gold et al. (2015), Melker et al. (2018) och Sundqvists (2016) 

definition. Fenomenet framträdde på olika sätt för barnen, vilket synliggjordes under 

intervjuerna när det diskuterades om vilka material som var relaterat till bygg och konstruktion 

utifrån barnens upplevelser. Detta synliggjordes i exempel 3 när Fredrik uttryckte “man kan 

bygga med vad som helst” medan andra barn i intervjuerna uttryckte specifika material såsom 

lego, plusplus, kartong med flera. Barnens upplevelser under intervjun visade att material 

behövs för att bygga och konstruera. Eftersom barnen relaterade till att de byggde och 

konstruerade under den specifika intervjun genom användningen av kaplastavar samt deras 

svar. De uttryckte också att det fanns en rad olika material såsom lego och kaplastavar med 

mera, som de relaterade till fenomenet bygg och konstruktion i förskolan. Även Eriksson 

Bergström (2013) belyser dessa som bygg- och konstruktionsmaterial. Utifrån barnens utsagor 

gick det att utläsa att det fanns mycket och varierande material på just dessa två förskolor samt 

som var tillgängliga för dem. Utifrån det anser Sundqvist (2016) att om det finns mycket och 

varierande material som är tillgängligt för barnen utvecklar det barnens förståelse samt kan 

skapa ett intresse för teknik i förskolan. Under en av intervjuerna uttryckte ett barn att materialet 

var betydelsefullt för att fenomenet skulle vara roligt, vilket avvek från det invarianta. I 



32  

  

exempel 1 spelar det också roll för var materialet byggs med utifrån barnens upplevelser. 

Eftersom Alices konstruktion rasade när det var placerat på mattan. När hon sedan byggde på 

golvet fick hon nya upplevelser om materialets betydelse i relation till plats. Bagiati och 

Evangelou (2016), Gold et al. (2015), Melker et al. (2018) och Sundqvist (2016) menar att det 

tyder på att barnen har fått kunskap om materialets egenskaper genom att uppleva det. I likhet 

med Elvstrand et al. (2018) kunde vi se utifrån barnens utsagor att pedagogerna har skapat goda 

lärmiljöer för att barnen ska lära sig och utveckla sin förståelse om teknik i förskolan utifrån 

barnens utsagor, förutom när de var i skogen enligt Bellas svar under exempel 7. Enligt barnens 

beskrivningar fanns bygg och konstruktion i samtliga rum på förskolan. Barnens upplevelser 

gav uttryck för att barnen kunde arbeta med bygg och konstruktion var som helst på förskolan. 

Resultatet skiljer sig från den tidigare forskningen ur vuxnas perspektiv eftersom Eriksson 

Bergström (2013) och Hallström et al. (2015) menar att bygg och konstruktion används i 

specifika rum på förskolan. Det innebär att förskolor är utformade på olika sätt, samt att det 

kan bero på att det har olika pedagogiska inriktningar. I föreliggande studie hade förskolorna 

Reggio Emilia som pedagogisk inriktning, medan i den tidigare forskningen framgick det inte 

vilken inriktning förskolorna hade i studierna.    

  

Barnen uttryckte utifrån sina upplevelser att pedagogerna inte var med under tiden när de 

byggde och konstruerade eftersom pedagogerna inte hade tid till det. Det kan utmanas och antas 

utifrån den tidigare forskningen som Elvstrand et al. (2018) och Bjurulf (2008) lyfter fram att 

det kan bero på att pedagogerna har en negativ inställning till det och har inte tillräckligt med 

kompetens för att stötta barnen i deras utforskande. Siraj-Blatchford och Siraj-Blatchford 

(1998) framhäver att det är viktigt att pedagogerna stöttar barnen under bygg- och 

konstruktionsaktiviteter för att utveckla barnens förståelse i relation till teknik. Å andra sidan 

uttryckte barnen att de kunde bygga och konstruera själva och att pedagogerna inte behövde 

närvara. Det kan tyda på att barnen inte upplever att pedagogerna stöttar de i deras utveckling 

och lärande. Även om pedagogerna har skapat goda lärmiljöer där barnen kan bygga och 

konstruera menar SirajBlatchford och Siraj-Blatchford (1998) att det inte räcker utan 

pedagogerna behöver närvara för att barnen ska kunna få en förståelse för bygg och 

konstruktion. Det som avvek från det invarianta i exempel 4 var att pedagogerna, enligt Jesper, 

brukade vara närvarande när barnen målade i ateljén. Det kan tyda på att ateljén är en plats där 

det finns hinder som gör att pedagogerna behöver vara med precis som Ehrlin et al. (2015) 

lyfter fram i sin studie.  
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I vårt resultat tyder det på att barnen hade en medvetenhet genom deras upplevelser när de 

arbetade med bygg och konstruktion. Det framkommer under exempel 1 när barnen lyfte fram 

att de byggde under den specifika intervjun samt att det var bättre att bygga på golvet på grund 

av stabiliteten. Det kan ses i likhet med Mawson (2011) och Melker et al. (2018) att barnen i 

vår studie visade på att de hade upplevelser av bygg och konstruktion i förskolan. I relation till 

Fleer och March (2009) kan det bero på att barnen har fått upplevelser av pedagogers 

handlingar som skapat ett engagemang hos barnen för att själva kunna bygga och konstruera 

(Fleer & March, 2009). Å andra sidan uttryckte barnen att de inte hade några direkta 

upplevelser av att vuxna bygger och konstruerar. Det var enbart två barn som hade detta, under 

exempel 3, där det framgick en meningsskiljaktighet mellan Marcus och Ludvigs utsagor om 

byggnationen av Titanic. Ludvig menade att det var han som hade byggt Titanic och Marcus 

menade på att det var gamla gubbar som byggt den och som kunde bygga. Å andra sidan 

påpekade Ludvig också att hans pappa brukade bygga. För Ludvig innefattade det att hans 

pappa brukade bygga och hade upplevelse av att vuxna bygger. Trots det ansåg han att det var 

han som hade byggt den riktiga Titanic. Detta exempel representerade att fenomenet framträdde 

olika för barnen, eftersom de framgick en meningsskiljaktighet i deras utsagor. Eftersom 

barnen inte hade några direkta upplevelser av att vuxna bygger och konstruerar kan det inte 

ställas i relation till Fleer och March (2009) längre. Däremot uttryckte barnen att fenomenet 

bygg och konstruktion var något som var roligt i förskolan och att det kändes toppen när barnen 

byggde och konstruerade, vilket Fleer och March (2009), Stables (1997), Ehrlin et al. (2015), 

Elvstrand et al. (2018) och Öqvist och Högström (2018) menar att det beror på att pedagogerna 

har skapat ett intresse, samt förutsättningar för att utveckla barnens utveckling och lärande 

inom teknikämnet i förskolan utifrån pedagogernas handlingsutrymme. Det tyder på att 

pedagogerna på dessa två förskolorna har positiva upplevelser om teknikämnet.  

  

I vår studie uttryckte barnen att de byggt och konstruerat eftersom de arbetat med exempelvis 

Titanic och Blommans livs. Under exempel 2 ses Titanic som ett intressant område att arbeta 

med utifrån Marcus och Ludvigs svar eftersom de refererade till Titanic för att svara på 

frågorna. Detta kunde ställas i relation till Samuelsson (2018) och Sundqvists (2016) studier 

eftersom de också anser precis som barnen uttryckte under exempel 2 att de arbetade med bygg 

och konstruktion för att nå andra mål än teknikämnet. Å andra sidan ska teknik finnas i 

förskolan eftersom barnen ska få tillgång till det i tidig ålder, eftersom det är avgörande för 

deras framtid (Bagiati & Evangelou, 2016; Elvstrand et al., 2018; Gold et al., 2015; Stables, 
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1997). Teknik finns runt om människor dagligen samt att människor behöver förståelse om hur 

världen och olika redskap fungerar för att sedan kunna tillämpa den kunskapen (Elvstrand et 

al., 2018). Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande, samt vara lärorik och rolig 

(Skolverket, 2016). Detta kan ställas i relation till barnens svar under exempel 7 som relaterade 

till bygg och konstruktion skulle finnas i förskolan, eftersom man behövde lära sig det samt att 

det skulle vara roligt. Genom Paulinas svar tydde det på att hon lärde sig genom att uppleva 

och erfara fenomen utifrån hennes livsvärld. I relation till Lindahl (2003) och Nygren (2012) 

kan vi se att det är viktigt att förskolan lägger grunden för att barnen ska tycka det är roligt och 

ha ett intresse för teknik, bygg och konstruktion, samt få en positiv attityd till ämnet för att öka 

intresset för att bli ingenjör. Det är även viktigt att pedagogerna fångar de ögonblicken som 

barnen är intresserade av för att ge barnen möjligheter till att utveckla ett lärande och intresse 

för teknik (Sundqvist et al., 2015). Utifrån dessa barns utsagor tydde det på att barnen hade ett 

intresse för teknik och att pedagogerna hade skapat förutsättningar för att barnen skulle kunna 

utveckla det, både i lärmiljöerna samt deras attityd till ämnet. Utifrån dessa uttryckt hade 

barnen inte kunnat beskriva hur fenomenet bygg och konstruktion framträder för dem om de 

inte hade haft upplevelser av fenomenet.  

6.3 Slutsats  

I den här studien har vi genom barnintervjuer undersökt hur fenomenet bygg och konstruktion 

upplevs, samt vad som utgör essensen av fenomenet utifrån barns livsvärldar. Essensen 

urskildes genom jämförandet av de olika beskrivningar som barnen gav av vad bygg och 

konstruktion var för dem. Essensen av fenomenet bygg och konstruktion var för barnen att de 

behövde bygga och konstruera aktivt med materialet för att utföra en bygg- och 

konstruktionsaktivitet utifrån sina upplevelser. För att aktiviteten skulle vara roligt var det 

viktigt att det kändes bra i kroppen utifrån barnens upplevelse och att materialet var 

tillfredsställande. Utifrån barnens upplevelser var det endast barnen som utförde bygg- och 

konstruktionsaktiviteter, samt att under dessa aktiviteter ville de inte ha med pedagoger under 

tiden. Dessa egenskaper beskrev barnen otaliga gånger och utan dessa egenskaper, 

byggmaterial och glädje, skulle inte fenomenet uppträda på samma sätt utifrån barnens 

livsvärldar. Eftersom det fanns en kunskapslucka i den tidigare forskningen som inte belyste 

barns perspektiv på fenomenet bygg- och konstruktionsaktiviteter har föreliggande studie 

bidragit med hur barn kan se på det utifrån deras livsvärld.   
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7. Didaktiska implikationer och vidare forskning  

Barnen i föreliggande studie hade upplevelser utifrån sina livsvärldar om vad bygg och 

konstruktion är i förskolan för dem. Utifrån barns perspektiv indikerar vårt resultat att det är 

väsentligt att pedagogerna behöver arbeta medvetet med bygg och konstruktion i förskolan 

genom att synliggöra och diskutera det tillsammans med barnen. Pedagoger kan synliggöra att 

vuxna utför bygg- och konstruktionsaktiviteter genom att synliggöra dem själva, samt benämna 

olika yrkesgrupper såsom ingenjörer, arkitekter och snickare för att barnen ska få uppfattning 

om dem. Tidigare forskning indikerar att pedagoger inte är närvarande när barn bygger och 

konstruerar, samt att pedagoger har en avsaknad kompetens inom teknik. Det belyser även att 

det är betydelsefullt att pedagoger är medvetna om sin roll för barns lärande och utveckling. 

Skillnaden mellan den tidigare forskningen och den föreliggande studien är att utifrån barnens 

perspektiv upplevde att de inte alltid ville att pedagoger ska vara närvarande när de bygger och 

konstruerar utan att de kunde göra det själva.   

  

Den här studien har en pedagogisk relevans eftersom den har närmat sig barns perspektiv på 

bygg och konstruktion. Vår studie gör det möjligt för pedagoger att få en större förståelse och 

inblick i barns livsvärldar i relation till barns lärande av bygg och konstruktion när det gäller 

utformning av förskolans verksamhet. Pedagogerna kan få förståelse för hur betydelsefull deras 

roll är, men ändå ta hänsyn till barns perspektiv genom att lyssna på deras röster. Utifrån ett 

samhällsperspektiv kan det vara väsentligt att arbeta med bygg och konstruktion i förskolan för 

att kunna skapa ett intresse hos barnen samt visa på att vuxna bygger, som sedan kan resultera 

i att barn väljer att utbilda sig vidare som bland annat ingenjörer. Ett förslag på vidare forskning 

är att sätta bygg och konstruktion i relation till det digitala samhället. Eftersom det moderna 

samhället har utvecklats och blivit mer digitaliserat hade det varit intressant att forska om hur 

digitaliseringen kan användas som ett redskap för att skapa ett intresse för bygg och 

konstruktion i förskolan.   
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9. Bilagor  

Bilaga 1 – Samtyckesblankett till vårdnadshavare  

Hej!  

Vi är inne på sista kursen på förskollärarutbildningen på Halmstad Högskolan. Vi ska göra ett 

examensarbete om bygg och konstruktion i förskolan ur ett barns perspektiv. Vi tänker 

intervjua barn för att få deras erfarenheter och upplevelser om bygg och konstruktion i 

förskolan för att närma sig deras perspektiv. Dokumentationen av intervjuerna kommer ske 

genom en videoinspelning för att vi ska kunna analysera materialet. Det insamlade 

materialet kommer användas på ett sådant sätt att barnen inte kan identifieras och kommer 

endast att användas av oss studenter för utbildningsändamålet.   

Om ni har frågor angående detta får ni gärna höra av er till oss. Vi behöver svar så snart som 

möjligt om ditt ställningstagande. Barnen kommer att få information om deras rättigheter 

innan intervjun och har under hela processen rätt att avbryta om de inte vill vara med. 

Vänligen kryssa i JA eller NEJ nedan och skriv under.  

Vänliga hälsningar   

Minna, Matilda & Micaela  

Mail: Minbac16@student.hh.se,   

Matjoh16@student.hh.se, Micstr16@student.hh.se  

  

Klipp av svarstalongen och lämna in till pedagogerna.   

Tack på förhand!  

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – –– – –   

□ JA, jag/vi ger tillstånd för mitt barn att delta i intervjun som dokumenteras  

□ NEJ, jag vill inte att mitt barn deltar i intervjun som dokumenteras  

  

Vårdnadshavare för:  

............................................................................................................................   

Datum   

.....................................................................................................................................................  

Vårdnadshavares namnteckning  
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Bilaga 2 - Intervjuguide  

Som introduktion ställer vi frågor som inte är relevant för studien utan mestadels som ett syfte 

för att barnen ska känna sig bekväma, “värmas upp” och skapa en mer vardaglig dialog.  

   

Introduktion  

- Vad brukar du göra på förskolan?  

- Berätta om någonting som du tycker är kul  

- Vad vill du arbeta med i framtiden?  

   

Tema 1 - Vad innebär bygg och konstruktion för barnen - 

-     Vad är bygg och konstruktion för dig?  

- Hur vet man när man bygger och konstruerar?  

- Vad brukar ni bygga?  

- Hur bygger du?  

- Finns det olika saker man kan bygga och konstruera? Ja/nej, isåfall berätta mer..  

- Används bygg och konstruktion i flera rum än ett eller har det en egen lärmiljö?  

   

Tema 2 - Barnens upplevelse om bygg och konstruktion - 

- Hur känns det att bygga och konstruerar?  

- Vad tycker ni om att bygga och konstruerar?  

- Varför ska man bygga och konstruera på förskolan tro ni?  

   

Tema 3 - Barnens erfarenheter om bygg och konstruktion  

- Berätta om någonting som ni har byggt och konstruerat  

- Brukar ni bygga och konstruera? isåfall vad? Varför bygger ni just det?  

- Hur gör ni när ni bygger och konstruerar? Vilket material använder ni er av när ni 

bygger?  

- Brukar någon pedagog vara med er när ni jobbar med bygg och konstruktion?  
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