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ABSTRAKT 

Denna studie syftar till att genom förskollärarens förhållningssätt ta reda på hur förskolebarns 

förståelse kan utvecklas för ett teknikrelaterat lärandeobjekt. För att ta reda på det har en learning 

study genomförts. Lärandeobjektet är tyngdpunkt och stödyta. För att ta reda på detta har en 

kvalitativ studie genomförts där förkunskapstest, aktiviteter och efterkunskapstest har skapat en 

helhet. Processen har varit cyklisk och analyser av aktiviteterna har genomförts för att kunna skapa 

ett nytt lärandetillfälle där barnen fått möjlighet att få syn på de kritiska aspekterna för 

lärandeobjektet. I resultatet redogör vi för det vi kommit fram till utifrån våra frågeställningar, till 

exempel att barnen behövde få tillgång till ett flertal lärandetillfällen för att förstå alla kritiska 

aspekter. Vi behövde även visa på skillnaderna mellan olika strategier för en teknisk konstruktion 

för att barnen skulle förstå lärandeobjektet. Metoden och resultatet diskuteras i relation till tidigare 

forskning. Där tar vi upp exempelvis vad som har varit bra respektive mindre bra med aktiviteterna, 

hur vi skulle ha gjort om en tredje aktivitet skulle ha genomförts och hur vårt agerande har haft 

betydelse för barnens kunskapsutveckling.  
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FÖRORD 

 

Vi skulle vilja tacka varandra för ett gott samarbete, många goda skratt och långa dagar 

tillsammans där vi hjälpts åt att skapa ny kunskap som vi kommer ha nytta av senare i livet. Vi vill 

även ta tillfälle i akt att skicka ett speciellt tack till vår handledare Anna Vikström, som har varit 

stort stöd under hela processen. Vi har lärt oss otroligt mycket tack vare all din kunskap som du 

har valt att dela med dig av. Tack för all inspiration, goda råd och all tid du har tagit för att hjälpa 

oss med vår text. Förskolan som vi har genomfört vår studie på ska också ha ett stort tack då vi 

uppskattar den tid ni har låtit oss låna av er. Barnen vill vi också ge ett tack, det är tack vare er vi 

kunde genomföra vår studie. Sist men inte minst vill vi utbringa ett tack till våra familjer för stödet 

under denna process, tack för att ni har orkat stå ut med oss! ;) 

 

Tack för allt!  

Johanna Persson & Lovisa Pettersson 
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INLEDNING 

 

Dagens samhälle blir mer och mer fokuserat på olika former av teknik. Det kan vara datorer, 

surfplattor och mobiltelefoner som alla har olika användningsområden. Teknologin går med 

snabba steg framåt och dagens generation av barn växer upp med denna typ av teknik (Plowman 

& McPake, 2013). Konsekvenserna av detta blir dock att många tänker på teknik som just 

teknologi och glömmer bort vanlig vardagsteknik. Under den verksamhetsförlagda utbildningen 

har vi även sett att barn använder mycket teknik, men att de har svårt att sätta ord på att det är just 

vardagsteknik som de använder sig av. För att på bästa sätt kunna ge barnen en möjlighet till en 

förståelse för vad fenomenen tyngdpunkt och stödyta innebär och vad dessa begrepp har för 

praktisk betydelse, så kan arbetet med olika tekniska konstruktioner vara till hjälp (Thorshag & 

Holmqvist, 2018). Genom praktiskt konstruktionsarbete avser vi undersöka hur begreppen kan 

synliggöras och konkretiseras. Begreppet tyngdpunkt kan beskrivas som ett mått på hur objektets 

massa är fördelad , medan stödytan är den yta som objektet står på. Tyngdpunkt är något som finns 

i alla objekt. Tillsammans kan tyngdpunkten och stödytan skapa stabilitet, men för att det objektet 

ska bli stadigt krävs det att tyngdpunkten ligger lågt och att stödytan är stor 

(https://app.studi.se/l/tyngdpunkt).  

 

I läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) beskrivs att förskolan utgör det första steget i ett 

livslångt lärande. Detta får till följd att förskollärarens uppdrag också är att följa med i 

teknikutvecklingen- till stor del på grund av teknologins framsteg, att förskollärare måste på bästa 

sätt kunna lära ut vad teknik är mer än bara teknologi. Teknik är ett område som berör många 

personer och det gör området extra viktigt att forska mer om.  

 

Studien genomfördes som en learning study med utgångspunkt i variationsteorin. Lo (2014) 

beskriver processen som cyklisk, där relationen mellan de möjligheter en undervisningssituation 

erbjuder och barnens lärande blir tydligt. Under studiens gång fick vi kunskaper och erfarenheter 

som vi tror kommer att vara värdefulla i vår kommande yrkesroll. Vi hoppas och tror även att 

studien ska kunna berika och inspirera andra i arbetet med teknik i förskolan och hur 

variationsteorin som guidande princip under en undervisningsaktivitet kan utveckla barns 

förståelse för ett lärandeobjekt.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 

 

 

ARBETSFÖRDELNING 

Den största delen av arbetet har vi gjort tillsammans. Det innebär att allting skrevs tillsammans 

men att vi delade upp aktiviteterna mellan oss, där den ena filmade och den andra höll i aktiviteten. 

Aktivitet 1 gjordes av Lovisa och aktivitet 2 hölls av Johanna. Förkunskapstestet och 

efterkunskapstestet gjordes tillsammans. All analys har bearbetats tillsammans. Anledningen till 

att arbetsfördelningen blev på det här sättet var för att vi ville få ut så mycket som möjligt av den 

tiden vi hade på oss att genomföra vår studie. Dessutom anser vi att ett lärande lättare sker 

tillsammans och då vi ville lära oss mer om förhållningssättet så blev arbetsfördelningen optimal 

för studiens syfte.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syfte 

Syftet är att genom en Learning study vinna kunskap om hur förskollärares förhållningssätt 

möjliggör för hur barns förståelse för ett teknikrelaterat lärandeobjekt utvecklas.  

Frågeställningar 

- Vilka kritiska aspekter är nödvändiga att synliggöra för att utveckla förskolebarns 

förståelse för begreppen tyngdpunkt och stödyta?  

 

- Vilka variationsmönster kan iscensättas i en lärsituation som gör dessa aspekter möjliga att 

urskilja?  
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BAKGRUND 

I det kommande avsnittet presenteras en genomgång av tidigare forskning med relevans för 

studiens syfte. Vad teknik i förskolan kan innebära liksom förskolans uppdrag och förskollärarens 

betydelse berörs. Avsnittet avslutas med en beskrivning av vad utgångspunkten variationsteori och 

forskningsansatsen learning study innebär.   

 

TEKNIK OCH FÖRSKOLA 

Teknik som begrepp är svårt att sätta fingret på, då det innehåller så enormt mycket och omfattar  

många områden. Teknik kan vara digitala verktyg, men en vattenkran eller ett element är också 

olika typer av teknik. Innebörden av begreppet teknik är beroende av vilken tid människan befinner 

sig i och har under årens lopp varierat (Svensson, 2011). Teknik kan handla om att undersöka, se 

hur något är konstruerat och hur det fungerar. Det innebär att det är viktigt att kunna sätta ord på 

befintlig teknik. Detta för att det finns en länk mellan språkbruket hos ett barn och hur de kommer 

att förstå teknikens funktion (Milne & Edwards, 2011). I Skolverket (2016) beskrivs teknikens 

betydelse för barns lärande och vardagsteknik som något som finns runt oss hela tiden. Därför är 

det också viktigt för förskollärare att kunna erbjuda barn en förståelse för vad teknik faktiskt är för 

något.  

 

Teknik genom historien 

Svensson (2011) förklarar i sin avhandling att teknik är någonting som alla människor kommer i 

kontakt med då den finns överallt i vår vardag. Det är svårt att veta exakt när, hur och varför 

människorna började använda sig av teknik eftersom att vi inte vet när de började använda sig av 

redskap och hjälpmedel. Lika långt tillbaka i historien som det finns kunskap om så har det också 

alltid funnits teknik. I början kan det ha handlat om hur frukt tas ner från höga träd, genom att 

exempelvis försöka slå ner den med sten eller en pinne eller vilken teknik som kan används för att 

gräva i jorden. Sundin (2006) hävdar att redskap och verktyg är teknik, men att det även finns 

andra ting som exempelvis korgar, skålar och bostäder som kan anses vara teknik. Han poängterar 

en viktig variant av teknik, nämligen att föra samman olika material och delar. En av människans 

äldsta och viktigaste tekniska verktyg kan vara nål och tråd. Exempel på gamla föremål som var 

nödvändiga för människornas överlevnad var yxa och skinnsäck. I dagens samhälle är bland annat 

skruvar och muttrar väldigt viktiga för att hålla ihop våra tekniska apparater.  

 

Läroplanens mål för teknik har förändrats genom åren men teknik har i jämförelse med annat 

innehåll inte någon lång historia. I första läroplanen från 1998 finns det endast två hållpunkter som 

tar upp om teknik (Utbildningsdepartementet, 1998). Dessa har sedan följt med till de läroplaner 

som har utgivits efter det. År 2010 reviderades läroplanen för första gången. Målen angående 

teknik blev tydligare. Fler strävansmål med fokus på teknik formulerades, som exempelvis: 

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och 

utforska hur enkel teknik fungerar” (Skolverket, 2010, s. 10). Läroplanen reviderades återigen år 

2016, men innebar inga förändringar gällande målen för teknik (Skolverket, 2016). I den nya 
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läroplanen som träder i kraft 1 juli 2019 har stora förändringar skett. Tekniken har fått en större 

plats i förskolans läroplan. Ett mål som har tillkommit är; “Förskolan ska ge varje barn 

förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor 

om och samtala om naturvetenskap och teknik” (SKOLFS 2018:50, s.14). 

 

Tekniken i barns vardag 

I dagens samhälle är vi beroende av vanlig vardagsteknik. Vattenkranarna, elementen och ugnen 

är något som tas för givet att det ska fungera. Därför är det också vanligt att inte tänka på hur något 

fungerar, förrän det inte fungerar längre (Bjurulf, 2013). Att inneha kunskap kring vardagsteknik 

innebär att veta tillräckligt om fenomenet för att bli mer intresserad av olika tekniska områden 

(Milne & Edwards, 2011). Dagens barn är födda in i digitaliseringens värld och växer upp med ett 

stort utbud av digitala verktyg såsom mobiltelefoner, surfplattor och datorer (Plowman & McPake, 

2013), vilket också leder till att den generationen av barn i stort sett varje dag stöter på olika 

tekniska fenomen, ofta utan att veta att det är teknik. Det här gör att det är väldigt lätt att blanda 

ihop vardagsteknik och teknologi. Därför blir det också viktigt att utforska hur barn själva tror att 

olika tekniska fenomen fungerar, så att en dörr in till kunskap om tekniska lösningar öppnas (Milne 

& Edwards, 2011). Detta medför att de får en större förståelse och förmår se att teknik är mer än 

bara digitala verktyg.  

 

Teknik i förskolan        

Brogren och Jonasson (2010) skriver att grunden för barns intressen av teknik vanligtvis börjar i 

förskoleåldern. Det tekniska intresset kommer ofta naturligt med hjälp av barns nyfikenhet och 

funderingar kring tekniska begrepp. Då blir det en viktig uppgift för förskolläraren att bygga vidare 

på barns intressen. Det är också betydelsefullt att förskollärarna utgår från den vardagliga värld, 

där barn befinner sig. För att ge barn möjlighet att vidga sina kunskaper måste förskollärare ta vara 

på de tillfällen då fokus är riktat mot teknik. Förskollärare kan då svara på de frågor som barn har, 

ta tillvara barns upptäckter och erfarenheter samt spinna vidare på deras funderingar (Brogren & 

Jonasson, 2010). För att barn ska utveckla en förståelse för vad som händer och för teknikens 

begrepp är samtalet med förskolläraren viktigt. Lek är ett utmärkt sätt för barn att komma i kontakt 

med teknik. Barn kan visa på hur de lär sig om teknik genom leken, när de talar det tekniska 

språket, sättet som de pratar om teknik med vuxna och andra barn, skapande av bilder och former 

samt hur de utforskar olika former av teknik (Brogren & Jonasson, 2010). 

 

Bjurulf (2011) framhäver att förskolan och skolan ska erbjuda teknikundervisning som möjliggör 

en positiv utveckling. För att kunna förbättras och förändras så måste alla människors kunskaper 

utvecklas och en kompetens inom teknikområdet är nödvändigt i dagens samhälle. Teknik är 

centralt inom så många områden och en strävan ska finnas hos förskollärarna att stimulera och 

utveckla barns kreativitet genom att fånga deras intresse för teknik och problemlösningar (Bjurulf, 

2011). Teknik är något som alltid finns runt oss på ett eller annat sätt, och därför är det också 

viktigt att barn får möjligheter att erövra kunskap om vad teknik är. 
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Konstruktion i förskolan 

I läroplanen för förskolan står: ”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). Utifrån målen i läroplanen så är byggande och konstruktion starkt kopplat till teknikämnet. 

I förskolan ska alla barn få möjlighet till en grundläggande förståelse över hur olika problem i 

vardagen kan underlättas, genom att de provar sig fram i användandet av olika tekniker. Balans 

och hållfasthet är fenomen som barn kan få syn på genom att skapa olika konstruktioner och 

utforska skilda material medan de bygger och konstruerar (Utbildningsdepartementet, 2010). Barn 

ska få uppleva för- och nackdelar med teknikens funktion, konstruktion och utformning genom att 

själva få erfara och reflektera över fenomenet.  

 

I utbildningsdepartementets rapport så anges konstruktion som ett sätt att öka barns förståelse för 

olika tekniska lösningar. Utveckling av dessa konstruktioner kan ske genom att aktivt arbeta med 

problemlösning och reflektion. Barn bör ges möjlighet till både bygg- och konstruktionslekar. Där 

kan de bland annat få möta både balans och hållfasthet genom olika hypotesprövningar där de 

själva får utforska och skapa (Utbildningsdepartementet, 2010). Forskning visar också hur 

konstruktionslekar tillsammans med barns fantasi, kan bidra till ett tekniskt tänkande, där 

materialet och byggkonstruktionen spelar en stor roll för hur barn börjar prata om olika tekniska 

lösningar på problem (Thorshag & Holmqvist, 2018).  

 

FÖRSKOLANS UPPDRAG  

I förskolan finns möjligheten att lägga grunden för barns lärande som sedan kommer att bli viktig 

för deras fortsatta utveckling. Det livslånga lärandet börjar redan vid födseln (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006). Barn ska erbjudas kunskaper redan i förskolan som de har 

användning för i framtiden, däribland kunskaper som innefattar olika områden inom teknik 

(Skolverket, 2016). Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) beskriver forskning som visar att 

barn tidigt blir påverkade av teknik då det hela tiden omger dem och betonar vikten av att barn 

redan i förskolan får möjlighet att lägga en grund för kommande intresse och kunskaper inom 

ämnet. Samtidigt måste förskolepersonalen ta hänsyn till att alla barn är olika. Varje individ är 

unik med unika erfarenheter, därför måste också undervisningen anpassas efter varje barns 

enskilda behov (Lenz Taguchi, 2012). Vissa barn kan ha mer erfarenhet av teknik medan andra 

har mindre. Trots det ska en likvärdig utbildning anordnas oavsett i vilken del av landet som 

förskolan ligger (Skolverket, 2016). Vidare står det i läroplanen att alla barn ska få det stöd som 

de behöver, oavsett om det är tillfälligt eller något varaktigt. Verksamheten ska alltid anpassas 

efter varje barns behov och ta hänsyn till de enskilda förutsättningarna. Detta för att barn ska få 

möjligheten att utvecklas efter sin förmåga. Det står även att arbetslaget på förskolan är skyldiga 

att ge alla barn möjligheten att utforska sin närmiljö, bekanta sig med och få en uppfattning om 

vilka funktioner som används i vardagen (Skolverket, 2016).  

 

Förskolläraren ska ständigt vara uppdaterade på ny forskning och vara öppen för att utveckla och 

förändra sitt arbetssätt samt kritiskt granska sitt eget förhållningssätt. Målen och arbetssätten under 
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utvecklingsarbeten i förskolan ska vara baserade på vetenskaplig grund och resultaten ska granskas 

och relateras i jämförelse med forskningsresultat. Det bidrar bland annat med en ökad kvalitet i 

verksamheterna och en mer likvärdig förskola för alla barn (Eidevald, 2017). I den nya läroplanen 

för förskolan så framhålls vikten av att barn ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper om teknik 

i undervisningen. Exempelvis står det att “Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt 

utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik” (SKOLFS 

2018:50, s.9). Det är förskollärarens ansvar att se till att arbetet går hand i hand med förskolans 

styrdokument och lagar (Eidevald, 2017).  

 

FÖRSKOLLÄRARENS ROLL OCH UPPDRAG  

Förskolans verksamhet ska utgå från barns egna frågor och intresse. Förskollärare ska lyssna på 

barn, uppmuntra dem att lösa problem beroende på situation och på sitt eget sätt. Förskollärare kan 

styra verksamhetens innehåll genom att ställa iordning miljön i förskolan och rikta den mot att bli 

en lärorik och inspirerande miljö för barn att vistas i (Brogren & Jonasson, 2010). Utifrån miljön 

kan barn uppmuntras att upptäcka vardagsteknik i sin omgivning. Det är förskollärarens ansvar att 

miljön ska utformas efter barns behov. Mylesand (2007) framhåller att byggmiljön på en förskola 

bidrar till barns byggande och konstruktion. I Utbildningsdepartementet (2010) står det till 

exempel att förskolan ska erbjuda ett brett utbud av redskap och material. Mylesand (2007) hävdar 

att ett byggbord kan vara bra för att ge barn en skyddad plats. Hyllor bidrar i större utsträckning 

till att konstruktioner sparas, vilket kan vara bra för att barnen senare kan få möjlighet att fortsätta 

utveckla dem. Innan konstruktionerna förstörs så kan barnen få möjlighet att fotografera dem, 

vilket gör att de bevaras i bildform (ibid).  

 

Bjurulf (2011) betonar att det är viktigt att förskollärare pratar mycket med barn och svarar på 

deras frågor för att utveckla tekniska begrepp i barns ordförråd. För att det ska göras är det 

betydelsefullt att förskollärarna ser barn och reflekterar över vad de gör, samt skaffar sig kunskaper 

om barns erfarenheter och intressen, för att veta hur de på bästa sätt ska kunna stötta dem (ibid). 

Enligt riksdagens beslut (2010:800, 8 kap. 2§) ska förskolan underlätta för och förbereda barn på 

deras vidare skolgång, vilket gör förskollärarens uppdrag att introducera barn för teknik 

betydelsefullt och viktigt. Kompetensen förskolläraren besitter kan ta sig uttryck i barns 

kommande lärande. För att kunna möta upp barns frågor och utforskande behöver pedagogen 

känna en trygghet i sin kompetens. Thulin (2015) har studerat barns frågor och det bemötande och 

svar som barn får från förskollärare. Det visade sig vara vanligt att besvara en fråga med en fråga 

eller att barnet inte får något svar alls. Vanligt var också svar i form av: Ska vi undersöka det 

tillsammans? Thulins studie visade också att barn kunde komma ihåg en fråga som ett otillräckligt 

svar och upprepa den vid senare tillfällen, vilket visade att barnen bibehöll sitt intresse för ett 

fenomen över tid. Barns frågor kan ge en fingervisning om var de befinner sig i sin 

kunskapsutveckling och att undvika att svara på dem främjar inte denna utveckling (ibid).   

 

Som förskollärare är det viktigt att hela tiden sträva efter att utveckla sin profession genom att vara 

uppdaterad på ny forskning och vara villig att ändra och prova nya sätt att arbeta och tänka (Bjurulf, 
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2011). Bristen på kunskap om teknik hos förskollärare kan skapa en osäkerhet kring hur barns 

lärande på ett bra sätt kan stödjas. Enligt Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) undviker ofta 

personalen i förskolan att förklara de tekniska fenomen som de inte tycker sig kunna. Detta kan 

resultera i att barns tekniska begreppsutveckling blir lidande. Samtidigt finns också forskning som 

visar att personal som har mindre kunskap i teknik, också kan bli det som avgör hur intresserade 

och kunniga barn blir. Lärare med mindre erfarenhet kan komma att kämpa mer för att själva förstå 

och skapa aktiviteter som hjälper barn att få kunskap och på så sätt hjälpa barn att utveckla en 

bredare syn på teknik (Thorshag & Holmqvist, 2018). De vuxna ska vara förebilder för barn och 

om de undviker ämnet så kommer det att påverka barns förståelse (Skolverket, 2016). 

Kompetensutveckling av förskollärare kan vara betydelsefull för förhållningssättet till ämnet och 

spela stor roll för barns lärande inom teknik. Det blir då viktigt att begreppet teknik diskuteras och 

reflekteras över i arbetslaget, för att exempelvis kunna kartlägga verksamhetens gemensamma syn 

på begreppet och utveckla personalens kompetens (Elvstrand, Hallström & Hellberg, 2018).  

 

Lenz Taguchi (2013) menar att förskollärarna måste reflektera för att det ska ske ett lärande i 

förskolan. Förskollärarna behöver reflektera kring det egna arbetet inom exempelvis teknik, som 

de utför i barngruppen. Kravet som ligger på förskollärarna är att ha ett medforskande 

förhållningssätt. De ska även utveckla sitt eget arbete med hjälp av att dokumentera och reflektera 

över sitt handlande, för att verksamheten ska få bästa möjliga kvalitet och bidra till ett lärande hos 

barnen. Därför är det också viktigt att de vuxna som verkar inom förskolan har ett gott 

förhållningssätt till ämnet. Thulin (2006) skriver att förskolläraren har en betydelsefull uppgift i 

att fånga upp de situationer som erbjuder möjligheter till lärande för barn. För att kunna bygga 

vidare på barns kunskap och kontinuerligt utmana dem till att utvecklas understryker Brogren och 

Jonasson (2010) att förskollärarens uppgift är att stärka barns intressen genom att stötta och 

uppmuntra dem att söka svar på frågor och vinna nya kunskaper.  

 

Undervisningsbegreppet  

Förskolläraren har ansvaret för den undervisning som sker i förskolan. Undervisning i förskolan 

står för utveckling och lärande. Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) framhåller att 

lek, omsorg, fostran och lärande tillsammans bildar en betydelsefull helhet och understryker vikten 

av att ta vara på barns erfarenheter och uppfattningar, som i sin tur utgör fokus i förskolans 

undervisning. I den nya läroplanen för förskolan beskrivs verksamheten som en utbildning där 

undervisningsbegreppet ska ha en självklar del. Att undervisning bedrivs målinriktat är 

förskollärares särskilda ansvar, vilket leder till att arbetet som genomförs främjar utveckling och 

lärande hos barn. Arbetslaget ska medverka för att tillsammans bygga upp en likvärdig utbildning 

för alla barn (SKOLFS 2018:50). Det inte längre enbart barnpassning som ingår i 

förskollärarprofessionen utan sedan en tid tillbaka har även undervisningens betydelse ökat. 

Förändringar och utmaningar måste vara något som förskollärare vill och vågar ta sig an, för att 

begreppet ska kunna etablera sig i verksamheten. Undervisning sker genom ömsesidigt samspel 

och ska ha en lika självklar roll i förskolan som i skolan (Arevik, 2017). I förskolan har det länge 

rått en osäkerhet om vad undervisning innebär, rädslan finns hos pedagoger att skolifiera förskolan 

genom alltför ämnesinriktade aktiviteter. Synen på lärande som något åtskilt från lek istället för 
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att detta är något som samspelar, har också bidragit till den osäkerhet inför undervisning i förskolan 

som visat sig hos pedagogerna (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). 

 

LEKENS BETYDELSE FÖR BARNS LÄRANDE 

Lek och lärande är två begrepp som går hand i hand, lek finns i barn och i leken sker ett lärande 

(Lillemyr, 2002). Johansson och Pramling Samuelsson (2006) förklarar att begreppen hela tiden 

korsar varandras vägar vilket gör det svårt att skilja dem åt. Lek och lärande har vissa gemensamma 

nämnare, dessa är kontroll, fantasi och kreativitet (ibid). Lek blir viktig för barns fortsatta lärande 

och användandet av lek i samband med teknik och konstruktion kan bidra till att inspirera barn att 

fortsätta utforska sin omvärld (Skolverket, 2016). Genom lek skapar barn känslor som lust, lycka 

och spänning vilket innebär att leken också är en betydande faktor för välmåendet (Öhman, 2011). 

Barn visar genom sina lekhandlingar vilka kunskaper de har. Barn som besitter mycket kunskaper 

kring ett visst ämne kommer också tillföra mer till vissa lekar. De bidrar med fler lekhandlingar 

som andra barn kan svara på, så att leken kan fortsätta. Barn leker det de kan, har erfarenheter av 

och är medvetna om (Jensen, 2013). Under lek använder sig barn av erfarenheter där hela barnets 

värld framkommer och leken framstår som ett meningsskapande för barnet. Däremot händer det 

att barn i sina lekar stöter på situationer som de inte är bekanta med. Till en början kan detta leda 

till en frustration hos barnet, men med hjälp av sin fantasi kan barnet sedan anpassa det oväntade 

till något som barnet redan kan eller vet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Detta 

visar att barn genom sin lek både kan skapa kunskap tillsammans med andra och förmedla den 

vidare.  

 

För att utveckla en teknisk medvetenhet hos barn behöver de utforska samma sak flera gånger, 

bland annat genom att använda sig av redskap i leken där de har i uppgift att ta isär eller sätta ihop 

delar. Det leder till att barn får erfarenheter som de senare kan jämföra med nya erfarenheter, 

genom att reflektera om vad som hände då och vad som hände nu (Utbildningsdepartementet, 

2010). Eftersom att lek är något som barn gör nästintill automatisk menar Öhman (2011) att det 

inte är alltför ovanligt med pedagoger som tar den för given. För att barn ska kunna skapa en 

givande och lustfylld lek är det viktigt att pedagoger visar att leken är tillåten. Förskollärares syn 

på lek har stor betydelse för hur de väljer att bemöta den. Öhman förklarar att det finns pedagoger 

som tycker att lek är barns fristad och att den inte ska påverkas av vuxna. Å andra sidan finns det 

de som tycker att vuxna kan bidra till leken och hjälpa till att skapa en djupare förståelse hos barn 

genom exempelvis planering för att sträva efter mål och syften (ibid). Lillemyr (2002) betonar 

vikten av att få varje barn att känna att pedagoger finns tillhands för dem. Det innebär att 

förskollärare bör vara engagerade i allt som barnen gör på förskolan, genom att ställa upp, se och 

lyssna på dem (ibid). När barn arbetar med att bearbeta sina tankar och idéer, kan reflektion vara 

ett sätt för att de själva ska få syn på sitt eget lärande. Barns frågor ska tillvaratas, men tillfällen 

ska även ges där barn får diskutera med varandra. Då barn lär sig tillsammans och av varandra. 

När barn får chansen att framföra sina egna argument och lyssna till vad någon annan har att säga 

om samma sak, så kan deras tankar tydliggöras för dem själva och på så sätt kan de utveckla sin 

förståelse kring fenomenet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014).  
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VARIATIONSTEORI OCH LEARNING STUDY   

Utgångspunkten och en guidande princip för en learning study är variationsteorin som har sitt 

ursprung i fenomenografin. Lo (2014) beskriver att variationsteorin utgår från lärandets objekt, 

som är utvalt och ger möjlighet att specificera de valda kunskapsområde som ska utvecklas. 

Undervisningen måste erbjuda möjligheter att erfara lärandeobjektet på ett specifikt sätt. Ett 

specifikt sätt att förstå något utmärks av att särskilda kritiska aspekter urskiljs (Pang & Lo, 2011). 

Variation är en förutsättning för urskiljande och urskiljande i sin tur en förutsättning för lärande. 

De variationsmönster som iscensätts i lärandesituationer blir avgörande för utvecklingen av vissa 

förmågor hos de lärande (Runesson, 2005). Genom att medvetet använda sig av variation i 

aktiviteter så blir det mer synligt för den lärande att urskilja nya saker, nya kritiska aspekter av ett 

lärandeobjekt, eftersom de utvecklar en ny syn på samma objekt (Lo, 2014). Lärare använder sig 

ofta av variation på ett omedvetet sätt. Det variationsteorin lyfter fram är ett medvetet användande 

av variation i relation till ett lärandeobjekts kritiska aspekter (Holmqvist, Brante & Tullgren, 

2012). Genom att skapa variation och kontraster, till exempel genom att visa på hur olika storlek 

på en stödyta kan påverka en konstruktions hållfasthet, erbjuds möjligheter att urskilja denna 

kritiska aspekt.  

 

Barns kunskaper kan synliggöras på olika sätt beroende på vilken typ av aktivitet som görs. 

Fenomenet måste kunna urskiljas på flera olika sätt för att kunna nå en större förståelse hos barnen 

(Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). Genom variationsteorin ges barn möjlighet 

att genom kontraster kunna jämföra och sortera in föremål och fenomen i olika kategorier, för att 

på det sättet förstå särskilda saker på särskilda sätt (Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors & 

Vikström, 2015; Vikström, 2005). “För att förstå vad något är behöver vi även se vad det inte är” 

(Bergqvist & Echevarría, 2011, s. 26). Variationsteorin kan användas som en guidande princip för 

synliggörande av skillnader när undervisningen planeras, genomförs och utvärderas och en större 

förståelse för lärandeobjektet nås (Vikström, 2015). I denna studie kommer fokus att ligga på 

tyngdpunkt och stödyta. Det innebär att vi behöver synliggöra skillnaderna mellan exempelvis en 

stadig konstruktion och en mindre stadig sådan, detta för att barnen ska få syn på vad det är som 

gör skillnad.  

 

Lärandeobjektet  

Bergqvist och Echevarría (2011) beskriver lärandeobjektet som en definition på vad som ska läras, 

det vill säga en förmåga som ska utvecklas. Vilken denna förmåga är bestäms av förskolläraren i 

början av varje studie. Innehållet ska vara tydligt begränsat, vilket kan bli en svårighet då det finns 

så många mål och riktlinjer i förskolan. Detta kan resultera i att förskolläraren försöker uppnå fler 

mål än det ultimata eller som är möjligt att klaras av samtidigt. Att avgränsa och sortera i 

planeringen blir viktigt för att kunna ha ett fokus på lärandeobjektet. Frågor som förskollärare kan 

ställa sig när de gemensamt ska identifiera ett lärandeobjekt är “vad är det vi vill att eleverna ska 

lära sig?” och “vad innebär det att kunna detta?” (Bergqvist & Echevarría 2011, s. 27). Ofta är det 

sådant som personal eller barn upplever som svårt att lära som lägger grunden för lärandeobjektet. 
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I planeringen behöver personalen reflektera över vad de vill att barnen ska lära sig och vad barnen 

redan kan. Det här blir sedan grunden för vad som kommer att bli innehållet i lärandeobjektet 

(Bergqvist & Echevarría, 2011). De förkunskaper barnen har avgör hur lärandeobjektet avgränsas 

och definieras och ger förutsättningar för pedagogerna att veta hur de ska fokusera undervisningen 

och utveckla förståelsen för lärandeobjektet (ibid). 

 

Kritiska aspekter 

De kritiska aspekterna är det som definierar lärandeobjektet (Bergqvist & Echevarría, 2011). För 

att barn ska kunna utveckla sina kunskaper, så måste förskollärarna ta reda på vad det är som 

barnen behöver få syn på för att kunna lära sig om och förstå lärandeobjektet på det sätt som avses. 

Att ta reda på vad som saknas och vad som måste bli synligt i barnens kunskap för att en viss 

förmåga ska utvecklas, kan vara något av det svåraste under arbetet med en learning study.  

Bergqvist och Echevarría förtydligar att arbetet startar utifrån förskollärarnas gemensamma 

kunskaper och erfarenheter om undervisning. Här uppstår det vanligtvis även brister i personalens 

förståelse, så kritiska aspekter synliggörs inte enbart i barns förståelse. Det är vanligt att det som 

är kritiskt i förskollärarens egen förståelse, många gånger också är kritiskt för barn. Det är 

pedagogernas ansvar att själva ställa begreppet i relation till sin egen förståelse, det är ovanligt att 

de vuxna har en gemensam syn på vad ett begrepp står för (ibid.). 

 

Learning study 

Holmqvist Olander (2013) beskriver att en learning study är ett kvalitets- och utvärderingsverktyg 

som kan användas i förskolan. Kort förklarat kan en learning study beskrivas som att en grupp 

lärare tillsammans studerar vad det innebär för elever eller barn att lära sig något och att ta reda på 

hur en på bästa sätt kan undervisa så att de lär sig detta (Vikström, 2015). Processen är cyklisk, 

vilket innebär att ett avsett lärandeobjekt valts ut av förskolläraren. Det avsedda lärandeobjektet 

utgår från det barnen redan kan. Det betyder att ett förtest måste genomföras för att kunna ta reda 

på vad barn redan kan kring området. Nästa steg blir att iscensätta lärandeobjektet, det vill säga 

en aktivitet som synliggör de kritiska aspekterna som utgör det avsedda lärandeobjektet. En analys 

sker sedan för att kunna se om barnen fått syn på de kritiska aspekter som utgör det avsedda 

lärandeobjektet och vilka de inte har fått syn på. Därefter revideras aktiviteten på nytt och 

iscensätts med de justeringar som krävs för att barnen ska få syn på de kritiska aspekterna de ännu 

inte fått syn på. Sista steget blir att analysera och undersöka det erfarna lärandeobjektet, vilket 

innebär det fenomen som barnen har fått uppleva och som nu kan identifieras. De kritiska aspekter 

som blir synliggjorda i det erfarna lärandeobjektet och de metoder som används för att lyckas 

synliggöra dessa, blir till resultatet för den learning study som genomförts (ibid). Det som 

fokuseras i en learning study är med andra ord relationen mellan undervisningen och det som 

barnen lär sig. Det finns två fokusområden, den ena fokuserar på barns lärande av ett specifikt 

innehåll och den andra fokuserar på lärarnas utveckling av sitt eget förhållningssätt och didaktiska 

kunskaper (Holmqvist Olander, 2013). Däremot kommer fokus ändå alltid ligga centralt på att barn 

ska lära sig något oavsett vilken inriktning som learning studyn har (Kilbrink, Bjurulf, Blomberg, 

Heidkamp & Hollsten, 2014). Fokus är att undervisningen ska utvecklas, för att kunna skapa en 

större förståelse hos barnen för ett specifikt objekt.  
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Rent konkret så innebär en learning study att ett särskilt lärandeobjekt har valts ut och att en 

specifik förmåga ska utvecklas. För att på bästa sätt utveckla denna förmåga så är det viktigt att ta 

reda på barnens förkunskaper. Det är för att kunna bestämma vilken utgångspunkt arbetet ska ha 

och vad som ska vara fokusområdet (Ljung-Djärf & Holmqvist Olander, 2013). Nästa steg blir att 

planera en aktivitet, som möjliggör fortsatt lärande. Denna aktivitet ska vara baserad på resultatet 

av barnens förkunskaper. Meningen med att göra en learning study är att på bästa sätt skapa 

möjligheter för barn, att på deras egna villkor, kunna lära sig om det specifika objektet (ibid). 
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METOD 

Undersökningen genomfördes i form av en learning study genom lärandeaktiviteter i barngrupp. 

Utgångspunkten för studien är att vinna kunskap om barns förståelse för ett teknikrelaterat 

lärandeobjekt, vilket innebar att vi har använt variationsteorin som en guidande princip när vi 

utformade och analyserade lärandeaktiviteterna. Genom att skapa kontraster, exempelvis genom 

att visa på skillnader i hur tyngdpunkten och stödytan påverkade en konstruktion, ville vi utveckla 

barns förståelse för dessa begrepp. I studien samlades kvalitativa data i form av film- och 

ljudinspelande aktiviteter, som sedan analyserades i syfte att besvara forskningsfrågorna. 

URVALSGRUPP 

Arbetet genomfördes tillsammans med totalt åtta barn som sedan delades in två grupper med fyra 

barn i varje, där barnen var mellan fem och sex år. Antalet barn fastslogs till fyra eftersom att 

barnen under aktiviteterna skulle arbeta i par. Anledningen till att endast fyra barn användes till 

respektive aktivitet var för att barn i mindre barngrupper kan främja kommunikationen mellan 

deltagarna. Krechevsky (2006) framhåller att barn i mindre grupper får större chans att uttrycka 

sina tankar. Då det dessutom behövdes ett jämt antal barn, bestämdes att två barn var för få och 

sex var för många för att kunna hantera barngruppen, och samtidigt få fram ett trovärdigt resultat. 

Anledningen till den valda åldersgruppen är att äldre barn ofta har lättare att uttrycka sig verbalt 

än yngre barn. Dessutom kan barn hjälpa varandra och samarbeta på ett helt annat sätt om de ligger 

på ungefär samma nivå rent kunskapsmässigt (Krechevsky, 2006). Barnen valdes utefter vilka som 

ville vara med i studien och vilkas föräldrar skrivit på godkännandet för deltagandet (se bilaga 1). 

Under sammansättningen av paren togs hänsyn till vilka barn som kan samarbeta, utmana och 

stötta varandra på sin väg mot kunskap (Seidel, 2006). Alla barn gick på samma avdelning på 

samma förskola.  

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Löfdahl (2014) understryker att det under hela forskningsprocessen ska ligga ett fokus på de 

forskningsetiska frågorna. Under tiden som examensarbetet skrevs så fanns det hela tiden en 

medvetenhet om vad som gällde och i samspel med personal förhöll vi oss till regler och principer 

(ibid). Vetenskapsrådet (2017) fastställer de forskningsetiska principerna: informationskravet, 

skriftligt medgivande, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

Informationskravet, som är en av huvudprinciperna, handlar om att informera både personal, barn 

och vårdnadshavare om syftet med studien. Vi talade om för barnen vad som skulle hända innan 

aktiviteterna påbörjades och de fick då chansen att bestämma sig för om de ville vara med eller 

inte. I enlighet med Vetenskapsrådet så delades skriftlig information angående studien i form av 

brev ut till vårdnadshavarna för att begära om ett skriftligt medgivande från dem. Varje barn har 

rätt att själva bestämma över sitt deltagande enligt samtyckeskravet. Det är viktigt att barnen förstår 

att de vid alla tidpunkter har rätt att avbryta sin medverkan och att det är deras eget val att vara 

med i studien. Barnen blev påminda flera gånger angående om de fortfarande ville bli intervjuade 
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och filmade. Det är endast till forskningsändamål som det insamlade materialet med uppgifter om 

enskilda personer får användas, vilket är innebörden av nyttjandekravet. Förvaringen av 

personuppgifter om barn och andra eventuella uppgifter som är etiskt känsliga måste behandlas 

varsamt under hela bearbetningen av data, enligt konfidentialitetskravet. Det filmade 

datamaterialet lämnade aldrig förskolan och det makulerades direkt efter avslutat arbete 

(Vetenskapsrådet, 2017). Alla namn utom Johanna och Lovisas har fingerats. 

 

GENOMFÖRANDE 

Processen som har genomförts var cyklisk. Det innebar att när en aktivitet genomförts med en 

grupp barn, analyserades och reviderades aktiviteten för att sedan genomföras i en ny barngrupp 

(Vikström, 2015). Först har ett avsett lärandeobjekt definierats och en undersökning av barnens 

förförståelse genomfördes. Den första aktiviteten planerades sedan med utgångspunkt i resultatet 

av förtestet. Lärandeobjektet iscensattes i en aktivitet för att synliggöra fenomenen tyngdpunkt och 

stödyta. Aktiviteten filmades, för att sedan kunna analyseras. Barnens kunskaper prövades under 

ett eftertest i anslutning till aktiviteten och jämfördes med deras förkunskaper. Allt analyserades i 

syfte att få syn på vad vi som pedagoger gjort för att möjliggöra för att barnen skulle få fatt på den 

kunskap vi ville att de skulle få kunskap om. Därefter reviderades aktivitet 1 utifrån det som visat 

sig i analysen (Vikström, 2015). Lärandeobjektet utvecklades och förändrades för att sedan 

iscensättas i aktivitet 2, för att ytterligare tydliggöra de aspekter vi funnit kritiska. Även aktivitet 

2 dokumenterades med ljud- och filminspelning. Ett eftertest i form av ett anslutande samtal 

gjordes efter aktivitetens slut och relationen undervisning och lärande analyserades, aktivitet 1 och 

aktivitet 2 jämfördes för att kunna få syn på det erfarna lärandeobjektet och vad som var bra 

respektive mindre bra i vårt agerande, för att barnen skulle få syn på de kritiska aspekterna som 

utgjorde det avsedda lärandeobjektet.  

 

Förkunskapstest 

För att ta reda på vad barnen hade för förförståelse för begreppen tyngdpunkt och stödyta 

genomfördes en aktivitet som tog reda på barnens tidigare kunskaper och erfarenheter. Åtta barn 

deltog i undersökningen. Under aktiviteten så pratade vi med barnen och ställde relevanta frågor,  

som exempelvis ”Varför har vissa torn bättre balans än andra?” (För fler frågor, se bilaga 2). Vi 

använde oss av kaplastavar, som är en sorts rektangulära byggklossar i trä. Lådan med kaplastavar 

låg framför oss när vi samtalade, det var för att ge barnen möjlighet att visa hur de menade om de 

inte kunde uttrycka sig verbalt. Barnen fick även möjlighet att prova bygga med kaplastavarna, 

detta för att de skulle få chansen att bekanta sig med materialet för att sedan kunna använda det 

som uttryckssätt (Krechevsky, 2006). Det är svårt att dokumentera allt som sägs och händer under 

en aktivitet och samtidigt kunna lägga fokus på barnen. Därför dokumenterades aktiviteten med 

hjälp av ljud- och filminspelning. Bjørndal (2005) framhåller att genom filmning eller 

ljudinspelning så konserveras observationen och situationens innehåll bevaras på ett sätt, som 

annars kanske skulle ha gått förlorat.  
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Analysen av förtestet gav underlag för vår planering av en aktivitet där vi ville erbjuda barnen 

möjligheten att få ett bredare perspektiv och en större förståelse för begreppen tyngdpunkt och 

stödyta (Brogren & Jonasson, 2010; Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). Vi ville 

få syn på vad vi som pedagoger gjorde och sa för att barnen skulle säga eller göra på ett visst sätt. 

Vi ville även synliggöra vad i våra handlingar som på bästa sätt lyckades, eller inte lyckades, skapa 

förutsättningar för barnen att lära sig om tyngdpunkt och stödyta (Ljung-Djärf & Holmqvist 

Olander, 2013). Detta innebar också att vi ville ha två olika grupper av barn som hade genomgått 

samma förkunskapstest, för att kunna jämföra vårt agerande mellan grupperna. I och med att vi 

dokumenterade barnens förkunskaper med hjälp av ljud- och filminspelning kunde vi se och lyssna 

på vad som faktiskt hände och vad som sades under aktiviteten (Bjørndal, 2005).  

 

Aktivitet 1 

Under den första aktiviteten som Lovisa höll i fick barnen parvis bygga torn. Barnen fick i sina 

par själva välja hur de ville bygga sitt torn, men uppgiften de fick var att tornet skulle vara så högt 

och stadigt som möjligt. Lovisa försökte hålla sig så neutral som möjligt, för att inte påverka barnen 

allt för mycket i processen (Löfdahl, 2014). Hon höll sig neutral genom att inte ställa alltför mycket 

frågor och inte heller svara på frågorna som ställdes av barnen. Aktiviteten utgick från barnens 

idéer. Paren byggde tornen bredvid varandra, dels för att det inte fanns så mycket plats för barnen 

att bygga på och dels för att barnen vid aktivitetens slut skulle kunna se och jämföra tornens 

konstruktion. I enlighet med variationsteorin kunde detta visa på kontraster, det vill säga vad som 

var stadigt och vad som inte var det (Bjurulf, 2013). För att ta reda på barnens efterförståelse så 

fick barnen efter aktivitetens slut, ställa sig framför tornen och titta på dessa. De fick frågan om de 

kunde se någon skillnad på tornen och vad i sådana fall skillnaden var. De fick även frågan om 

vilket av tornen de trodde var stadigast och varför det var stadigast. Även frågan om de kunde se 

någon skillnad på hur tornen var byggda ställdes (Bjurulf, 2013). För fler frågor, se bilaga 2. För 

att prova stabiliteten fick barnen dessutom sätta cylinderformade klossar på sina torn. 

 

Nästa steg var att revidera aktivitet 1 och utifrån vår analys förbättra det som inte gick som planerat 

och iscensätta variationsmönster som kunde synliggöra de kritiska aspekter som inte urskiljts 

under aktivitet 1. Variation i relation till en aspekt kan bidra till att barn urskiljer något nytt av ett 

lärandeobjekt, vilket i så fall skulle kunna leda till att barn ser på ett objekt på ett nytt sätt (Lo, 

2014). Därefter genomfördes aktivitet 2 med de fyra andra barnen, som deltog i undersökningen 

av förkunskaperna. Detta gav oss möjligheten att jämföra relationerna mellan undervisning och 

lärande i aktivitet 1 med aktivitet 2.  

 

Aktivitet 2 

Under genomförandet av aktivitet 2 var det Johanna som hade ledarrollen, medan Lovisa filmade 

och spelade in ljud. Aktiviteten som genomfördes var återigen att bygga torn. Vid aktivitetens 

början fick fyra nya barn ta emot ett brev. Detta brev kom från en tomtenisse som behövde hjälp 

(för brev, se bilaga 3). I brevet stod det att nissen behövde hjälp för att kunna komma så högt upp 

som möjligt, utan att det blev farligt. Därför var barnen tvungna att bygga torn. Barnen fick i 

uppgift att i par bygga varsitt torn. Instruktioner för hur tornet skulle byggas fick de av Johanna 

som var mer styrande under den här aktiviteten än Lovisa var i aktivitet 1. 
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Figur 1 (vänster) och figur 2 (höger) representerar de torn barnen fick bygga. 

 

Det ena paret fick bygga med liggande kaplastavar (figur 1). Det andra paret fick bygga med 

kaplastavar liggande på högkant (figur 2). Tornen placerades bredvid varandra för att visa på 

skillnader mellan tornen och för att se vilken konstruktion som var stadigast (Bjurulf, 2013). För 

att kunna se om tornen var stadiga, fick de med jämna mellanrum sätta ett leksakstroll högst upp 

på tornet. Rasade tornet fick de bygga upp det igen och prova lägga till flera kaplastavar. Under 

hela aktivitetens genomförande fick barnen frågor och följdfrågor som kunde leda in tankarna på 

stabilitet (se bilaga 2).  

 

För att ta reda på efterförståelsen fick barnen även denna gång, vid aktivitetens slut backa tillbaka 

och beskåda tornen på avstånd, för att se om de kunde se någon skillnad mellan sina konstruktioner. 

För att på bästa sätt kunna se om barnen hade lärt sig något fick de samma frågor (se bilaga 2) som 

föregående grupp medan de tittade på tornen. Detta för att kunna ge båda barngrupperna samma 

förutsättningar och för att analysera hur barnens förståelse för tyngdpunktens och stödytans 

betydelse hade utvecklats och vad i aktivitet 2 som möjliggjort detta (Denscombe, 2009). Öppna 

frågor ställdes till barnen så att de kunde få ytterligare hjälp av sina kamrater att förstå fenomenet 

och dessutom få förståelse för att det finns flera olika sätt att förstå samma sak på (Svenning, 

2011).  

 

DATAINSAMLING 

För att samla in material som gjorde att vi kunde svara på våra frågeställningar valde vi att filma 

med en surfplatta och spela in ljud med en mobiltelefon. Anledningen till det var för att kunna ha 

en backup-fil ifall något av vad barnen eller det vi sa inte skulle höras på filminspelningen 

(Bjørndal, 2005). Aktivitet 1 filmades av Johanna och aktivitet 2 filmades av Lovisa. 
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Förkunskapstestet dokumenterades endast med ljudinspelning som blev 40 minuter lång och 

filmerna från aktivitet 1 och aktivitet 2 blev båda 50 minuter var. Vi gjorde eftertestet i anslutning 

till aktiviteterna eftersom vi ville ha tillgång till de byggda tornen. Detta eftersom vi ville visa på 

skillnaderna på de torn barnen konstruerat. Därför dokumenterades också eftertestet i anslutning 

till aktiviteten. Det innebar att filmen som spelades in bestod av 30 minuter aktivitet och 20 minuter 

eftertest i form av ett samtal i barngruppen. Mellan aktiviteterna tittade vi noga på materialet och 

försökte ta reda på vad i aktiviteten som behövde utvecklas för att nå bästa resultat. Allt som sades 

under film- och ljudinspelningarna skrevs ner i ett dokument. Det som skulle synliggöras var 

skillnaderna mellan aktiviteternas kvalité, inte de olika barngruppernas kunskaper.  

 

ANALYS 

Utifrån det inspelade materialet har flera analyser skett. Analyserna skedde i direkt anslutning till 

de olika aktiviteterna och vid ett flertal tillfällen. Detta för att kunna få syn på vad fokus ska ligga 

på i kommande aktivitet. Vid första analystillfället analyserades ljudinspelningen från 

förkunskapstestet. Denna lyssnades på först en gång för att kunna få en överblick av vad som 

skedde under förkunskapstestet. Sedan transkriberades det som sades medan vi lyssnade på 

dokumentationen en gång till. Nästa steg var att ännu en gång ta del av dokumentationen för att 

kunna transkribera det som hände under testet. Efteråt sorterades och reducerades materialet med 

utgångspunkt i det som var relevant för studien (Rennstam & Wästerfors, 2015). Detta gjordes 

genom att vi markerade kritiska aspekter med olika färger för att få syn på det som var viktigt för 

studiens fortsättning, det vill säga att synliggöra det vi behövde fokusera på för att barnen skulle 

förstå det avsedda lärandeobjektet. Detta ledde till att vi kunde planera en aktivitet som utgick från 

barnens förförståelse, intressen och egna tankar (Brogren & Jonasson, 2010).  

 

Analysen av aktivitet 1 skedde i relation till dels förtestet, dels i relation till de lärandemöjligheter 

som aktiviteterna erbjudit och vad barnen lärt sig. Filminspelningen tittades på ett flertal gånger 

för att få syn på vad Lovisa gjorde eller sa, som ledde till att barnens förståelse för lärandeobjektet 

utvecklades (Lenz Taguchi, 2013). Första gången tittade vi utan att transkribera något. Andra 

gången transkriberades allt som sades ordagrant och tredje gången transkriberades det som hände. 

Genom att titta på materialet flera gånger kunde vi få syn på sådant som vi annars kanske inte 

skulle ha sett (Bjørndal, 2005). Under transkriberingen av dokumentationen från aktivitet 1, 

sorterades och reducerades materialet med hjälp av våra analysfrågor (se bilaga 2). Dessa kunde 

hjälpa oss att få syn på vad i vårt förhållningssätt som ledde till att barnen fick syn på de kritiska 

aspekterna och vilka kritiska aspekter som vi måste lägga mer fokus på inför aktivitet 2. 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) framhåller att undervisningsuppdraget som 

förskollärare har, handlar till stor del om att ge barn själva möjlighet att få syn på något utifrån det 

förskollärarna pekar ut för dem. Vi ville få syn på vad barnen hade förstått och vad de inte förstått, 

jämfört med vad de kunde från början. Genom att granska pedagogernas förhållningssätt kan det 

som fungerar bra respektive inte fungerar synliggöras (Lo, 2014). Materialet transkriberades direkt 

efter aktivitetens slut i förskolans lokaler för att undvika spridning av de berördas identitet.  
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Analysen av aktivitet 2 skedde även den i relation till förtestet. Genom att granska 

filminspelningen kunde vi få syn på vad som gjordes och sades, både av oss själva och barnen. 

Granskningen skedde flera gånger. Första gången utan att anteckna något, andra gången 

transkriberades allt som sades och tredje gången allt som skedde. Även denna gång användes 

analysfrågor för att tydliggöra vad som verkligen hände och sades under aktivitetens gång. 

Exempel på en analysfråga var ”Vad gjorde vi för att lyckas nå fram till barnen?” (För fler 

analysfrågor se bilaga 2).  
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RESULTAT 

Svaren på de två forskningsfrågorna kommer att presenteras under två rubriker; Kritiska aspekter  

för förståelsen för tyngdpunkten och stödytans betydelse för en konstruktion samt 

Variationsmönster som gör de kritiska aspekterna möjliga att urskilja.  

KRITISKA ASPEKTER FÖR FÖRSTÅELSEN FÖR 

TYNGDPUNKTEN OCH STÖDYTANS BETYDELSE FÖR EN 

TEKNISK KONSTRUKTION 

De kritiska aspekter vi behövde synliggöra var följande:  

1. Basens betydelse för en konstruktions stabilitet.  

2. Lutningens betydelse för en konstruktions balans. 

3. Sambandet mellan tyngdpunkten och stödytan och dess betydelse för stabiliteten. 

 

BASENS BETYDELSE FÖR EN KONSTRUKTIONS STABILITET  

Barnens förståelse för vilken betydelse basen har för en konstruktions stabilitet visades i 

förkunskapstestet. Där uppstod en konversation med Lovisa, som visar på barnens förståelse för 

att det finns vissa aspekter för att ett torn ska bli stadigt, men att de inte ännu har fått chansen att 

förstå vilka dessa aspekter är. I konversationen berättade ett av barnen om erfarenheter från ett 

tidigare tornbygge. 

Greta: ”Jag försökte bygga ett torn en gång ända upp till taket, men det gick inte. För det 

rasade.” 

Lovisa: ”Rasade tornet? Varför tror du att det rasade?” 

Greta: ”Det kanske var snett…?” 

Ulrik: ”Det kanske stod inte stadigt?” 

 

Under aktivitet 1 lyckades barnen få syn på denna kritiska aspekt. Detta synliggjordes efter att 

barnen fått bygga sina torn, när de skulle berätta hur de hade tänkt kring sin konstruktion. Barnen 

fick frågan om de trodde att deras eget torn var stadigt och varför. Där visade de på att de hade 

större kunskap om stödytans funktion. Däremot visade de inga kunskaper på vilken betydelse 

lutningen har eller på vilket sätt stödytan samspelar med tyngdpunkten för att konstruktionen ska 

bli stabil.  

 

Lovisa: ”Tror du att ditt torn är stadigt?” 

Greta: ”Ja” 

Lovisa: ”Varför?”  

Greta:”För att jag har en stor bas längst ner.” 

Lovisa: “Spelar snedheten roll?”  

Alla barnen: “Nej”  

Lovisa: “Höjden då?” 
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Alla barnen: “Nej” 

På frågan om vilket torn som var stabilast svarade ett av barnen:  

Greta: “Det och det”  

Lovisa: “Varför”  

Greta: “För att den har större del under och den har mindre under”  

Greta pekar på de olika tornen, där en av dem har en större stödyta och det andra har en mindre 

stödyta. Detta stärker ytterligare att barnet har fått syn på stödytans betydelse för ett torns stabilitet.  

 

Ulrik och Thor fick i uppgift att sätta den cylinderformade klossen på sitt torn, för att få syn på 

tornets verkliga balans. De valde att sätta den på en plattform längre ner på tornet.  

Lovisa: “Kan ni sätta den där uppe på toppen istället?  

Lovisa menar cylindern och pekar på toppen av tornet. 

Ulrik: “Det kommer rasa.”  

Lovisa: “Varför tror du det?” 

Ulrik: “För att det är så smalt.”  

Lovisa: “Spelar tjockheten någon roll?”  

Thor: “Ja, för tjockt är större”. 

Här visade både Thor och Ulrik på kunskaper om att stödytans storlek spelar roll för en fortsatt 

stadig konstruktion.  

 

Lite senare fick alla barnen försöka skapa luftrörelser genom att hoppa bredvid tornen, detta för 

att förhoppningsvis få tornen att röra på sig.   

Barnen ropar : “De vickar” då det var ett torn som rörde lite på sig. 

Lovisa: ”Varför då? 

Ursula: “För att det är en kloss som vickar” och pekade på en kloss som rörde på sig. ”För 

att de bara har satt en kloss och jag har satt tre, så mitt är stadigare.”  

Ursula visade att längst ner i bygget hade både hon själv, Ulrik och Thor satt kubliknande klossar, 

Ursula hade dock tre i bredd medan Ulrik och Thor endast hade en kloss. 

Lovisa: ”Varför är tre klossar stadigare än en?”  

Ursula: ”För att tre är mycket än en. Titta jag har ett jättestadigt torn för jag har tre.” 

 

LUTNINGENS BETYDELSE FÖR EN KONSTRUKTIONS BALANS  

Under förkunskapstestet hade Johanna en konversation om hur torn kan byggas tillsammans med 

barnen. Detta synliggjorde den kritiska aspekten om balansens betydelse som barnen ännu inte 

hade fått chansen att urskilja. 

Johanna: “Hur kan man se om tornen är stadiga?”  

Ursula: “Om det ramlar är det inte stadigt, om det inte ramlar då är det stadigt.”  

Johanna: “Om tornet lutar då?”  

Ursula: “Då kan det också ramla och då betyder det att det ramlar.” 

Johanna: “Hur ska man göra för att det inte ska rasa?” 
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Ursula: “Om man sätter den mot väggen, då blir den rak och då blir den stadig. Blir den 

sne, då betyder det att den kan ramla.”  

Barnen har inte helt fått syn på lutningens betydelse och hur ett torn bör konstrueras för att det inte 

ska bli för snett. Det framkommer när Ursula menar på att det räcker med att sätta ett snett torn 

mot väggen för att det ska bli stadigt. Samtidigt vet hon att ett snett torn kan rasa.  

 

Under iscensättningen av aktivitet 2, fick barnen syn på ytterligare en kritisk aspekt, nämligen 

lutningens betydelse för konstruktionens balans. Detta synliggjordes när det från ett av tornen 

ramlade fem bitar från toppen ned på golvet. När barnen skulle lägga dit dem igen så svajade 

tornet.  

Johanna: “Såg ni vad som hände?” 

Usher & Bosse “Det svajade med det står kvar.” 

Bosse: “Tornet stod lite snett det var därför det rasade.”  

Här visar barnen på kunskap om orsaken till att tornet rasade. De förklarade att tornet hade rasat  

för att det var snett. Lite senare så rasade tornet helt och barnen visade ännu tydligare att de hade 

fått syn på lutningens betydelse. Johanna reagerade och en konversation uppstod.  

Johanna: “Såg ni vad som hände? Varför blev det så?” 

Bosse: “Det var för att vi byggde lite lite snett.” 

Ronja: “Jag såg att det var lite snett här” 

Ronja visade med handen genom att peka ut ungefär hur högt tornet hade varit och var det som 

var snett hade börjat.  

 

SAMBANDET MELLAN TYNGDPUNKTEN OCH STÖDYTAN OCH DESS 

BETYDELSE FÖR STABILITETEN  

Under förkunskapstestet ställde pedagogen en öppen fråga till barnen, om de kunde berätta hur 

stadiga torn ser ut och gav dem möjligheten att visa detaljer på tornen som de själva hade byggt. 

Johanna: ”Hur kan man se om tornen är stadiga?” 

Ursula: ”Om det ramlar är det inte stadigt, om det inte ramlar då är det stadigt.” 

Johanna: ”Om tornet lutar då?” 

Ursula: ”Då kan det också ramla och då betyder det att det ramlar.” 

Konversationen visar på att barnen har erfarenhet av att ostadiga torn lättare rasar än stadiga torn. 

De har även en uppfattning om att torn som lutar har lätt för att falla. Det här leder till att vi 

ytterligare ville jämföra olika torn för att ge barnen fler möjligheter att utveckla förståelse för vad 

som kan skilja tornkonstruktioner åt.  

 

Ett av barnen gav uttryck för att urskilja den kritiska aspekten för hur tyngdpunkt och stödyta 

samspelar för att skapa en stabil konstruktion. Detta blev tydligt då de andra barnen, till exempel 

Bosse, istället pratade om hur tornens lutning skulle kunna stöttas upp. De förstod att en tillräckligt 

stor lutning skulle rasera tornet så småningom då tyngdpunkten låg där. Ronja var den som 

tydligast visade en förståelse för sambandet mellan tyngdpunkten och stödytan. Ett exempel på 

detta var när tornet som var byggt med kaplastavar på högkant rasade, förklaringen från barnet var 
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att tornet stod snett. Johanna frågade då barnen om de visste hur de kunde bygga annorlunda för 

att tornet skulle bli stadigare.  

Johanna: ”Om man bygger på samma sätt igen, men gör en liten förändring, vad måste 

man förändra för att tornet inte ska rasa?” 

Bosse: ”Om man bygger ett torn så här, om man bygger sånt här runt det.”  

Bosse visar att det ska vara något som tornet ska stödja sig mot runtomkring på utsidan.  

Ronja: ”Men tornet får inte vara snett, för det snea blir tungare och då rasar det.” 

Johanna: ”Rasar det för att det snea är tyngre? Finns det någon mer orsak till att det 

rasar?” 

Ronja: ”För att det snea inte kan ligga på något, så då blir det inte stadigt. Det måste ligga 

på något för att inte ramla.” 

Ronja visar genom sin förklaring att hon har förstått sambandet mellan tyngdpunkten och stödytan. 

Hon förklarar hur tyngdpunkten är beroende av stödytan även om hon inte använder dessa termer.  

 

VARIATIONSMÖNSTER SOM GÖR DE KRITISKA 

ASPEKTERNA MÖJLIGA ATT URSKILJA 

För att skapa möjlighet för barnen att se kritiska aspekter för det avsedda lärandeobjektet 

iscensattes situationer som visade på skillnader och likheter mellan tornen. Nedan redogörs för de 

variationsmönster som möjliggjorde att barnen uppmärksammade kritiska aspekter i de olika 

tornkonstruktionerna.  

 

SKILLNADER MELLAN TORNENS STÖDYTOR  

Agerandet spelade stor roll när olika variationsmönster skulle iscensättas och möjliggöra 

urskiljande av de aspekter som befunnits kritiska. Detta blev särskilt tydligt under aktivitet 1 där 

barnen själva fick välja vilka konstruktioner de skulle använda sig av. Under aktivitet 1 försökte 

pedagogen hålla sig så neutral som möjligt för att inte påverka barnens tankeprocesser. Därför 

svarade inte heller Lovisa alltför mycket på frågor eller ställde alltför många ledande följdfrågor. 

Detta var något som förändrades till aktivitet 2 där Johanna var mer aktiv i sin undervisande roll. 

Det vill säga, en roll där Johanna ställde mycket frågor som kunde leda in barnens tankar på de 

avsedda lärandeobjekten. Barnen fick bygga sina torn bredvid varandra, vilket det fanns en tanke 

bakom. Tanken med det var att barnen på ett enkelt sätt skulle få syn på hur stabiliteten förändrades 

när tornen byggdes på olika sätt. 

 

Vid båda aktiviteterna, fick barnen i direkt anslutning till tornbyggandet titta och jämföra tornens 

stabilitet och reflektera över detta. Under aktivitet 1 fick barnen syn på vilken betydelse stödytan 

spelar för ett torns stabilitet. Under eftertestet ställdes fler frågor än under aktivitet 1. Frågorna 

som ställdes gjorde att barnen fick möjlighet att utveckla sina konstateranden och kunskaper kring 

variationen mellan de olika konstruktionerna. Exempel på frågor: “Ser ni några skillnader?”, “Hur 



 

 
23 

 

kan vi göra för att se om tornen är stadiga?”, “Varför tror ni att det rasade?” och “Spelar tjockleken 

någon roll?”. 

 

SKILLNADER I TORNENS LUTNING  

Denna kritiska aspekt synliggjordes under aktivitet 2. Då var instruktionerna tydligare, barnen 

skulle skapa två liknande torn med olika byggtekniker för att kunna jämföra dem efteråt. 

Byggteknikerna som de fick i uppdrag att bygga med var att ett par fick bygga med kaplastavar 

staplade på högkant och ett par fick stapla kaplastavar liggandes. Johanna var betydligt mer aktiv 

under denna aktivitet än under aktivitet 1 och uppmanade barnen att utforska tillsammans, ställa 

frågor och fundera kring varför de olika tornen reagerade på olika sätt. Ett exempel var när ett av 

tornen föll ihop och Johanna tog tillfället i akt och passade på att fråga varför just det tornet föll 

och inte det andra tornet som var byggt på ett annat sätt. 

 

Johanna: “Såg ni vad som hände?” 

Bea: “Tornet stod lite snett det var därför det rasade.”  

 

SKILLNADER NÄR TYNGDPUNKTEN HAMNAR INNANFÖR 

RESPEKTIVE UTANFÖR STÖDYTAN 

För att få barnen att se hur sambandet mellan tyngdpunkt och stödyta ser ut krävdes en omarbetning 

av aktivitet 1 för att synliggöra denna aspekt. Genom att svara på Johanna frågor visade ett av 

barnen förståelse för att tyngdpunkten i ett lutande torn kan ha förflyttats till den lutande delen.  

 

“Det var bara där uppe som den var mycket sne. Här nere var den inte så sne. För där 

uppe var det mycket tungare än där nere, så då rasade tornet. För det fanns ingenting 

nedanför det snea.” 

 

Den här förklaringen från Ronja visar på en förståelse för att det inte fanns någon stödyta som 

kunde hjälpa till att stötta upp tornet och att tyngdpunkten låg utanför stödytan, något inget av de 

andra barnen uttryckte.  

 

RESULTATSAMMANFATTNING 

För att barnen skulle få möjlighet att förstå det avsedda lärandeobjektet, krävdes det att vi utgick från 

barnens förkunskaper för att få reda på vilka kritiska aspekter som måste synliggöras. Dessa var:  

1. Basens betydelse för en konstruktions stabilitet 

2. Lutningens betydelse för en konstruktions balans  

3. Sambandet mellan tyngdpunkten och stödytan och dess betydelse för stabiliteten.  
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För att barnen skulle få syn på de kritiska aspekterna, iscensatte vi, med stöd av variationsteorin, två 

aktiviteter. I aktiviteterna försökte vi visa på skillnader mellan tornens konstruktioner och vad dessa 

skillnader innebar för tornens stabilitet. Dessa skillnader var:  

1. Skillnader mellan tornens stödytor 

2. Skillnader i tornens lutning  

3. Skillnader när tyngdpunkten hamnar innanför respektive utanför stödytan.   
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DISKUSSION 

Under följande rubrik diskuteras studiens resultat och slutsatser och problematiseras i förhållande 

till tidigare forskningsresultat. I avsnittet diskuteras dessutom studiens kvalitet, generaliserbarhet 

och tillförlitlighet.  

 

METODDISKUSSION 

 

Teorin och metodens betydelse 

Variationsteorin har haft stor inverkan på vilken metod som valts. Eftersom learning study och 

variationsteorin går hand i hand så har det också betytt väldigt mycket för hur arbetet har lagts 

upp. För att nå ett resultat har vi utgått från att visa barnen variationsmönster, där främst skillnader 

har legat i fokus. Learning study är ett verktyg för att ge bästa möjliga möjligheter för att vi ska 

kunna få syn på de kunskaper som vi vill utveckla hos barnen (Vikström, 2015). En learning study 

behöver inte bara göras för barnens skull, utan är även ett bra verktyg för att utvecklas som 

pedagog, vilket också är något vi själva har märkt av då vi känner att vi har fått möjligheten att 

utvecklas mot att bli bra framtida förskollärare.  

 

Urval 

Urvalet skedde i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, i första hand bland de 

barn vars föräldrar skrivit på godkännandet och som själva ville delta (Vetenskapsrådet, 2017). 

För att få ett tillförlitligt resultat var det extra viktigt för oss att barnen faktiskt ville vara med och 

att de hade möjligheten att avbryta sin medverkan när som helst. Gruppsammansättningen gjordes 

med råd och hjälp av pedagoger på förskolan, då dessa visste mer om vilka som jobbar bra 

tillsammans och kan utmana varandra i sitt tänkande än vad vi gjorde. Seidel (2006) menar att en 

grupp människor blir något större än den enskilda personen, där alla gruppmedlemmar har något 

att tillföra till gruppen i form av olika egenskaper som kan hjälpa resterande gruppmedlemmar till 

förståelse. Därför kan det också vara bra att ta hänsyn till de personer som kan utmana varandra 

och på det sättet skapa kunskap tillsammans.  

 

Att vi valde fyra barn till aktiviteterna var för att vi tyckte att utmaningen blev lagom stor med den 

mängden barn på samma gång, vilket Krechevsky (2006) stärker genom att skriva om hur barn får 

större chans att uttrycka sig om gruppen inte är alltför stor. Vi valde dessutom att arbeta med de 

äldre barnen för att maximera chansen till god verbal kommunikation. Vår medvetna, valda 

konstellation av barn fungerade enligt våra förväntningar men vi förstår även att det kunde ha blivit 

ett helt annat resultat med andra barn. Med en större barngrupp under aktiviteten hade vi i vår 

ledarroll troligtvis behövt vara ännu mer fokuserade och strikta. Om vi arbetat med yngre barn 

som saknar verbal förmåga, kanske vi hade behövt vara mer tydliga och kommunicera på ett annat 

sätt.  
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Miljöns betydelse 

Miljön hade stor betydelse för vad aktiviteterna utvecklades till. Mylesand (2007) stärker att en 

anpassad omgivning får betydelse när det kommer till att inspirera och uppmuntra barns fantasi. 

Vi gjorde ett medvetet val angående miljön, när vi bestämde att vara i bygghörnan under 

iscensättningen av aktiviteterna. Förtestet som gjordes innan aktiviteterna visade att barnen hade 

en del kunskaper kring området sedan tidigare. De var väl bekanta med dels materialet och dels 

miljön vi var i. Eftersom barnen använt materialet tidigare behövde vi inte presentera det för dem 

och kunde fokusera på själva uppgiften. Då de även kände till miljön sedan tidigare och hade 

jobbat mycket i just den valda miljön, fanns det inte heller några onödiga distraktioner. Om barnen 

hade fått bygga i en annan miljö än den som de var van vid hade detta kunnat skapa en orolig 

barngrupp som är mer fokuserad på det som händer runt omkring än själva uppgiften. Brogren och 

Jonasson (2010) framhåller förskollärares uppgift i att ställa ordning verksamhetens miljö så att 

den blir lärorik för barn. Vi hade makten över att bestämma vilken miljö aktiviteterna skulle utspela 

sig i och insåg efteråt hur mycket det kan ha påverkat barnen och hur mycket materialet faktiskt 

styrt vilken riktning resultatet tog. En nackdel med miljön var att bygghörnan låg så att alla barn 

hade tillgång till den medan vi gjorde våra aktiviteter. Detta innebar att det kom barn från andra 

avdelningar och var nyfikna på vad vi gjorde vilket också blev ett litet störningsmoment för vissa 

barn. Detta kan ha påverkat resultatet i någon mån, men inte på något avgörande vis eftersom 

barnen som kom för att titta på, pratade mer med oss än med de deltagande barnen.  

 

Reflektionens betydelse  

Mellan aktiviteterna i barngruppen så reflekterade vi över och jämförde aktiviteternas kvalitet, för 

att få reda på vad som behövde utvecklas. Lenz Taguchi (2013) framhåller betydelsen av ett 

medforskande förhållningssätt och reflektion som ett nödvändigt verktyg för att det ska ske ett 

lärande i förskolan och för att arbetet ska kunna tas vidare och utvecklas. Tack vare detta kunde vi  

få syn på vad vi behövde förbättra och sätta fokus på. Detta ledde i sin tur vidare till att vi kunde 

revidera aktiviteten och erbjuda barnen bättre möjligheter att få syn på de aspekter som visat sig 

vara kritiska för tyngdpunkten och stödytans funktion i en konstruktion. Reflektionen över vårt 

eget arbete hjälpte oss även att se vad i vårt förhållningssätt som fick barnen att förstå. Vi fick syn 

på vad det var vi gjorde och sa som fick barnen att agera på ett visst sätt. Däremot är det viktigt att 

komma ihåg att den dokumentation vår reflektion utgått från aldrig någonsin kommer kunna bli 

helt neutral (Eidevald, 2017). Det är trots allt vi som bestämmer vad som ska finnas med i 

dokumentationen. Hade vi fått syn på något annat i dokumentationen  så hade också reflektionen 

kunnat se annorlunda ut. 

 

Konstruktion 

Undervisningen skedde med konstruktion som hjälpmedel. Anledningen till att vi valde just 

konstruktion för att visa på tyngdpunkten och stödytans funktion, var för att skapa skildringar i 

vad orden innebär och för att kunna visa på vad begreppen faktiskt betyder med något som går att 

se och ta på och på så sätt kunna hjälpa barnen att få syn på de kritiska aspekterna för det avsedda 

lärandeobjektet. Vi hade kunnat göra på andra sätt, för att få barnen att förstå, men ansåg att 

konstruktion troligtvis var det bästa sättet. Detta för att barnen själva får vara med och bygga, 

vilket leder till att de får utforska tyngdpunkten och stödytan på ett enklare sätt än vad de skulle 



 

 
27 

 

ha fått om ett färdigt material hade använts. När barn själva ges möjlighet att utforska fritt bland 

material stöter de på olika hypoteser om exempelvis balans och hållfasthet som de får chans att 

bilda sig uppfattning om (Utbildningsdepartementet, 2010). I och med att barnen fick vara med 

och bygga sina torn kunde de även få syn på att de finns olika sätt att bygga på för att något ska 

bli hållbart. För att på bästa sätt kunna visa på skillnader så är det också bra att ha något konkret 

att visa. Därför var det också positivt att barnen kunde bygga sina konstruktioner bredvid varandra.  

 

Datainsamlingens och analysens tillförlitlighet och trovärdighet 

Tillförlitligheten till datainsamlingen och analysen anser vi vara god. Dokumentationen omfattade 

mycket material i form av både ljud- och filminspelning. Även om ljudinspelningen inte användes 

till annat än förkunskapstestet så fanns den ändå där som back-up ifall att något skulle ha hörts 

dåligt i filmen. Filminspelningen gav mycket material som gick att analysera. Analysen gjordes 

genom att vi sorterade och reducerade enligt Rennstam och Wästerfors (2015) metod. Sortering 

gjordes med hjälp av färgschema där en viss färg representerade en viss kategori. Detta gjorde att 

sorteringen gav oss en bra överblick över vilka citat och handlingar som hörde till vilka kritiska 

aspekter. Därför skulle vi också säga att analysens tillförlitlighet är god.  

 

RESULTATDISKUSSION  

 

Barnens möjligheter till förståelse 

Det är vi som förskollärare som har ansvaret att skapa möjligheter för barn att utveckla den 

förståelse vi efterfrågar. Målet med studien var att alla barn skulle få samma chans att lära sig om 

tyngdpunkt och stödyta, men detta skulle ske utifrån barnens egna förutsättningar. Det var endast 

ett barn som utvecklade förståelse för den sista kritiska aspekten, nämligen sambandet mellan 

tyngdpunkten och stödytan och dess betydelse för stabiliteten. Förståelsen var möjlig att nå genom 

hur vi visade på skillnader mellan de olika tornen. Kanske hade en bearbetning av sista aktiviteten 

och ytterligare en cykel erbjudit fler barn möjlighet att få syn på just denna kritiska aspekt. 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att variationsteorin bara kan visa på vad som måste göras 

möjligt för att lärande ska åstadkommas. I vårt kommande yrke som förskollärare måste vi 

acceptera olikheter hos barn och det är viktigt att vi kommer ihåg att barn lär sig på olika sätt. Det 

står i läroplanen för förskolan att alla barn som vistas i verksamheten ska ges samma möjlighet till 

utveckling och lärande. Hänsyn måste visas till att alla barn har olika förutsättningar (Skolverket, 

2016). Barn kommer med olika tidigare erfarenheter och kunskaper, vilket kan vara en bidragande 

orsak till att barnen under studiens gång hade olika lätt att förstå den sista kritiska aspekten. Det 

fanns säkerligen brister i vårt förhållningssätt som också var bidragande till att alla barn inte 

utvecklade kunskaper kring alla kritiska aspekter. Det är viktigt att komma ihåg och acceptera att 

det inte alltid är så lätt att nå alla barn under en aktivitet, rent kunskapsmässigt. Brogren och 

Jonasson (2010) framhåller att barns intresse för teknik vanligtvis grundar sig i förskoleåldern och 

att det under den tiden blir viktigt att introducera tekniken på ett positivt sätt till barn. Det är 

betydelsefullt att som förskollärare utgå från barnens egna intressen och stötta dem att söka svar 

på sina frågor för att därigenom kunna utveckla sina kunskaper (ibid).  
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Förskollärarens betydelse för barns utveckling  

Barn måste ges optimala förhållanden för utveckling och lärande där personalen i förskolan har en 

viktig roll. Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) skriver att det är förskolläraren som har 

möjlighet att stödja barn och skapa trygghet i deras lärande. För att ta vara på den möjligheten så 

bör förskollärare komma förberedda för uppgiften och pålästa inom området samt vara villiga att 

prova på och lära sig om nya saker. Förskollärare har själva ansvaret att utveckla sin kunskap om 

lärandeobjektet för att kunna hjälpa barn att utveckla sin förståelse inom teknik (Thorshag & 

Holmqvist, 2018). För att vara förberedda inför och under tiden som vi arbetade med vår studie, 

läste vi litteratur och artiklar som var relevanta för det valda fokusområdet, teknik och konstruktion 

i förskolan. I Skolverket (2016) står det skrivet att vuxna ska vara förebilder för barn och det tolkar 

vi som att ansvaret ligger på oss och hur vårt agerande speglar av sig på barnen. Vår inställning 

till teknik är därför av stor betydelse. Vi ville bidra till en positiv attityd hos barnen och främja 

deras lärande och intresse för teknik och konstruktion. För att nå det så gjorde vi alltid vårt bästa 

och utformade välplanerade aktiviteter där vi tog hänsyn till barnens intressen. 

 

Vårt agerande skilde sig åt mellan aktivitet 1 och 2, vi som förskollärare bemötte barnen på olika 

sätt. Thulin (2015) skriver om hur förskollärares sätt att bemöta barns frågor får betydelse för 

huruvida barn utvecklar en förståelse för lärandeobjektet. Under första aktiviteten ville vi se hur 

resultatet blev när barnen fick tänka fritt. När barn inte får svar på sin fråga menar Thulin att de 

själva fortsätter att söka svar på den. Exempelvis kan barns fortsatta sökande ta sig uttryck i att 

ställa samma fråga flera gånger under en längre period. Vi ville inte påverka barnen alltför mycket 

med instruktioner eller genom att svara på deras funderingar, eftersom vi ville nå den kunskap 

barnen själva besatt. Samtidigt så var vi medvetna om det Thulin skriver om att otillräckliga svar 

från förskollärare inte främjar barns utveckling lika mycket som när barn får svar på sina frågor. 

Vi insåg också i vårt försök att agera neutralt under aktivitet 1, att vi inte synliggjorde de kritiska 

aspekterna under själva aktiviteten, detta skedde istället när vi i slutet sammanfattade aktiviteten i 

den diskussion som synliggjorde hur barnens förståelse utvecklats.  

 

Det finns flera anledningar till att vi hade tydligare instruktioner i aktivitet 2. Vi ville exempelvis 

se hur mycket vi kunde styra aktivitetens utformning och planerade därför för att det skulle bli två 

stycken olika torn bredvid varandra, så att vi kunde visa på skillnader för barnen. Detta gjordes 

genom att jämföra två olika byggtekniker. Under den andra aktiviteten ställde Johanna frågor 

medan tornen konstruerades, dessa frågor kunde leda vidare till nya funderingar hos barnen. Thulin 

(2015) menar att frågor som barn ställer kan indikera vilken kunskap de besitter och utifrån det 

kan pedagogen anpassa sina svar (ibid). Under de sammanfattande diskussionerna till båda 

aktiviteterna agerade vi på ett likvärdigt sätt. Vi utgick från det Thulin (2006) skriver om att fånga 

upp de situationer där barns lärande utmanas genom att lägga djupare fokus på dem. Eftersom vi 

ville nå alla barnens tankar och ideér kring deras konstruktioner, var det under de här avslutande 

momenten som flest frågor och följdfrågor ställdes (se bilaga 2). Vi var medvetna om att det var 

våra frågor som styrde vilka svar vi fick och att om vi hade ställt andra frågor så hade vi fått andra 

svar som i sin tur påverkat resultatet.  
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Styrkor och svagheter 

När aktivitet 1 påbörjades satt Lovisa och barnen i en ring på golvet. Bakom ringen låg materialet 

som skulle användas i en låda. Detta medförde att barnen hade lite svårt att sitta still eftersom de 

var spända på att få gå och hämta kaplastavarna. Det som blev mindre bra med aktivitet 1 var att 

barnen i början inte ville bygga i par utan startade individuellt. Lovisa skulle ha varit tydligare när 

grupperna presenterades och berättat mer om hur det var tänkt att barnen skulle arbeta. Lovisa 

skulle även ha tagit sig tid att ställa mer följdfrågor under tiden som barnen byggde tornen, med 

inspiration från Thulin (2015) som förklarar betydelsen om att greppa tag i barnens tankar för att 

få fram fler intressanta förklaringar om hur barn tänker. Däremot hade detta också mest troligt lett 

till att vi inte hade kunnat göra en jämförelse mellan de olika sätten att agera som visade sig mellan 

de olika aktiviteterna, vilket i sin tur hade kunnat påverka resultatet. Aktiviteterna uppfyllde trots 

allt våra förväntningar och vi lyckades bearbeta innehållet för att komma fram till ett resultat med 

relevans för syftet. Genom aktivitet 1 så fick vi syn på att vi i vår framtida yrkesroll inte vill vara 

så här passiva i kontakten med barn. Vi vill vara mer aktiva genom att föra dialoger med barn. 

Däremot är det viktigt att vi låter barnens tankar och uttryck får komma fram och att vi inte tar 

över helt. 

 

Eftersom aktivitet 1 hade utvecklingspotential så bidrog den till aktivitet 2, där vi försökte åtgärda 

bristerna i den första aktiviteten och utforma den andra aktiviteten mer strukturerat. Det som blev 

mindre bra med aktivitet 2 var exempelvis att de torn som byggdes blev relativt lika varandra vilket 

kan ha bidragit till att några barn hade svårare att se skillnaden mellan konstruktionerna. En sak 

som var bra med aktivitet 2 var att barnen tydligare urskiljde de kritiska aspekterna. Vi tror att vår 

mer välplanerade aktivitet med stöd av nissens brev som innehöll tydliga instruktioner hjälpte 

barnen att få syn på de kritiska aspekter som inte synliggjordes under aktivitet 1. Förskollärare ska 

sträva efter att utveckla barns kreativitet, vilket Bjurulf (2011) stödjer och vidare framhåller 

betydelsen av att det i teknik och problemlösningar bör finnas innehåll som fångar upp barns 

intressen. Vi upplevde att med hjälp av nissens brev så blev uppgiften som barnen fick mer 

betydelsefull för dem. De fick möjligheten att använda sig av sin fantasi och leken fick en viktig 

roll när de använde sig av sina tidigare kunskaper i aktiviteten (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2014). Barnen förstod varför de hade fått uppgiften och ville hjälpa nissen. Aktiviteten 

bidrog därmed till ett meningsskapande för barnen där lek och lärande utgjorde en helhet. 

 

Förutsättningar en tredje aktivitet hade skapat 

Hade vi gjort en tredje aktivitet, så hade den reviderats från aktivitet 2, vilket hade kunnat medföra 

att resultatet blivit annorlunda. Då hade den sista kritiska aspekten, sambandet mellan tyngdpunkt 

och stödyta och dess betydelse för stabiliteten, varit mer i fokus och vi hade försökt hjälpa alla 

barn att förstå den. Detta innebär också att mer tid hade krävts, vilket var den viktigaste 

anledningen till att det inte blev en aktivitet 3. Vikten av att vara öppen och vilja prova på nya 

saker beskriver Bjurulf (2011) som nödvändigt för att förskollärare ska kunna utvecklas i sin 

profession. Det krävs en vilja att gå vidare och hela tiden sträva efter metoder som fungerar för 

barnen och främjar deras kunskapsutveckling. I en möjlig tredje aktivitet skulle vi ha agerat mer 

aktivt än under aktivitet 1, eftersom vi anser att det ger bättre förutsättningar för barn att lära sig 

något. Då skulle vi även vara med och bygga tornen tillsammans med barnen. Vi hade då hjälpt 
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barnen i konstruktionen med två olika torn, genom att bygga ett stadigt och ett ostadigt torn, som 

blir kompatibla att jämföra med varandra. Vi hade försökt visa på ännu fler skillnader mellan 

tornen, för att barnen skulle ha fått större möjlighet att få syn på den kritiska aspekten.  

 

Resultatets tillförlitlighet 

I vårt kommande yrke som förskollärare ska vi basera innehållet i verksamheten på vetenskaplig 

grund. Eidevald (2017) framhåller vårt ansvar som förskollärare att komma förberedd, då det är vi 

som lägger grunden till det som barnen kommer att lära sig. Däremot finns det vissa faktorer som 

hela tiden kan spela roll för barns utveckling. Dessa kan vara exempelvis tidigare kunskaper, 

intressen och vilja. Ett barn kan ha väldigt stort intresse men inte alltid viljan att vara med. Ett 

annat barn vet mycket om ämnet medan ett tredje barn kanske inte kan något alls om det utvalda 

lärandeobjektet. I vår studie hade de barn som deltog vissa kunskaper sedan tidigare, vilket kan ha 

spelat roll för studiens resultat. Hade barnen inte haft några som helst kunskaper om ämnet så hade 

troligen också resultatet sett annorlunda ut, likaså om barnen hade haft väldigt goda kunskaper 

inom ämnet. Barnantalet, åldrarna på barnen och miljön runt dem kan också ha spelat roll för 

resultatet även om allt detta har tagits hänsyn till för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. 

Den generella slutsats vi tycker att vi kan dra är att förskollärarens agerande, handlingar, frågor 

och svar, liksom interaktionen barnen emellan, har betydelse för det lärandeobjekt som formas i 

en undervisningssituation och därmed för de lärandemöjligheter som erbjuds. 

IMPLIKATIONER FÖR VÅR KOMMANDE YRKESROLL 

I den här studien har vi lärt oss att genomföra en learning study. Vi har även lärt oss vilket bra 

verktyg det är för att få syn på barns kunskaper och bli medvetna om vårt eget förhållningssätt och 

agerande samt vilken betydelse vårt agerande har för barns lärande.  

 

Det i vårt förhållningssätt vi fått syn på är: 

1. Vilka våra styrkor är, som ska bevaras, exempel på dessa är förmågan att få barnen att 

lyssna, vara aktiva och intresserade av det vi ska lära ut. Ett annat exempel är hur vår 

kreativitet skapar möjligheter för en lärandesituation.   

2. Det vi kan utveckla och jobba vidare med för att på ett optimalt sätt nå fram till barnen är 

exempelvis att bli mer aktiva med att svara på barnens frågor och ställa motfrågor utifrån 

våra svar. Detta innebär att vi svarar på en fråga för att sedan ställa ytterligare frågor som 

är kopplade till det vi svarade.  

 

Genom vårt examensarbete har vi även fördjupat våra kunskaper inom konstruktion och teknik. 

Dessa kommer vi i framtiden att bära med oss och kunna använda i yrket. Vår studie har behandlat 

ett viktigt område i form av byggande och konstruktion. Att vi har utvecklat kunskaper kring detta 

är betydelsefullt för förskolans verksamhet då det är ett viktigt ämne som ibland glöms bort av 

pedagoger. Vi hoppas att studien ska bidra med kunskap till de som verkar inom förskolan om hur 

förskollärare kan arbeta med teknik och konstruktion tillsammans med barnen samt att ämnet ska 

få större plats i verksamheten. Om vi på något sätt med hjälp av vårt arbete kan inspirera eller 

peppa andra pedagoger att arbeta mer med teknik som ämne i förskolan är det en seger.  
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FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Studien har genomförts med barn i femårsåldern, vilket var ett medvetet val från vår sida då barn 

i den åldern oftast har ett mer utvecklat språk än yngre barn. Därför hade det också varit intressant 

att göra samma aktivitet igen, fast med yngre barn för att få se skillnader och likheter mellan 

åldrarna. Hade de yngre barnen fått samma resultat som de äldre? Eller hade det blivit stora 

skillnader? Något annat som hade varit intressant att ta reda på, är varför många förskollärare gärna 

väljer bort ämnet teknik framför andra ämnen och vilken påverkan det får för barnens utveckling.
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BILAGA 1: MEDGIVANDEBREV 

 

Till föräldrarna på avdelning ………….. på …………… förskola.  

 

Vi är två förskollärarstudenter vid namn Johanna och Lovisa, som studerar våra sista månader på 

Luleå Tekniska Universitet. Vi har nu påbörjat vårt examensarbete. I vårt arbete ska vi fokusera 

på teknik och konstruktion med fokus på tyngdpunkt och stödyta. Vi vill nu komma till er förskola 

för att göra aktiviteter med barnen och på så sätt kunna se hur barn lär sig på bästa sätt. Det är 

alltså vårt eget förhållningssätt som ska bedömas.  

 

Vi behöver ert godkännande för att kunna göra detta, kom ihåg att det är helt frivilligt för er och 

barnen och möjligheten att avbryta medverkan i studien kan ske när som helst.  

 

Vi kommer att utöva arbetet i enhet med vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper.  

Alla barn kommer att vara anonyma i studien men aktiviteterna kommer att filmas. 

Transkriberingen av filmen kommer dock att ske i förskolans lokaler, inget material kommer att 

lämna oss eller visas för någon obehörig. Dessutom kommer materialet vi får fram under 

observationerna att förstöras när arbetet är klart efter vår examination. 

 

Lämna in senast: 12/11-18 

 

(         ) Jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien. 

(         ) Jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

Barnets namn_____________________________________________ 

 

Datum_____/_____2018 

 

Målsmans underskrift_________________________________________ 

 

Vid frågor, kontakta Johanna på Mail: xxx@student.ltu.se  

eller Lovisa: xxx@student.ltu.se 

 

Med vänlig hälsning  

Johanna Persson och Lovisa Pettersson 

 

 

 

 

 



 

 
 

BILAGA 2: FRÅGOR 

 

 Undersökning av förförståelse 

- ”Hur bygger man högt?” 

- ”Varför har vissa torn bättre balans än andra?” 

- ”Spelar det någon roll hur man bygger tornet, för att tornet ska bli stadigt?”  

- “Hur ska man bygga för att det ska bli stadigt?” 

- “Hur kommer det sig att vissa torn är jättestadiga, de kan man bygga hur högt som helst 

utan att de rasar. men andra torn kan man bara bygga en liten bit, också rasar dem?” 

- ”Varför skiljer balansen mellan olika torn, beroende på hur man bygger dem?” 

- “Hur gör man för att tornet inte ska rasa?” 

- “Hur kan man se om tornen är stadiga?”  

- “Om det lutar, måste man göra något för att det ska sluta luta?” 

- “Hur tänkte du när du byggde det här?”  

 

Genomförande 

- ”Vad händer om tornet byggs på ett sätt respektive ett annat sätt?” 

- ”Var finns tyngdpunkten i tornen?” 

- ”Vad händer om tornet får flera stavar att ha i botten respektive en stav i botten?” 

- ”Vad händer om man sätter fler stavar på den övre delen av tornet än den nedre delen av 

tornet?” 

- “Om det är snett är det stadigt då eller är det ostadigt?” 

- “Hur tänker ni att ni bygger för att det ska bli så stabilt som möjligt?” 

- “Såg ni vad som hände? Varför?” 

- “Om man bygger på samma sätt igen. Men gör en liten förändring, vad måste man 

förändra för att tornet inte ska rasa?” 

- “Vad var det som gjorde att de rasade?” 

Eftertest 

Eftertestet blev en diskussion i anslutning till aktiviterna. 

- “Titta på tornen som ni har byggt. Ser ni några skillnader?”  

- “Hur har du byggt ditt torn?” 

- ”Hur bygger man högt?” 

- “Tror ni era torn är stadiga?” 

- “Hur ska vi göra då för att se om era torn är stadiga?” 

- “Tror ni att vi skulle kunna lägga på ytterligare någonting?” 

- “Varför tror ni att tornen rasade?” 

- ”Varför har vissa torn bättre balans än andra?” 

- ”Spelar det någon roll hur man bygger tornet, för att tornet ska bli stadigt?”  

- “Spelar bredden någon roll?” 

- “Spelar höjden någon roll?” 

- ”Varför skiljer balansen mellan olika torn, beroende på hur man bygger dem?”. 

 

 

 



 

 
 

Analysfrågor 

- “Vad i aktiviteten gjorde vi, som fick barnen att tänka på ett visst sätt?” 

- “Vad gjorde vi för att lyckas nå fram till barnen?”  

- “Vad i aktiviteten blev bra?”  

- “Vad i aktiviteten blev mindre bra?”  

- “Vad sa barnen?”  

- “Vad sa vi?” 

- “Vad kan vi förbättra?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BILAGA 3: TOMTENISSENS BREV 

HJÄLP! 

 

Jag har stora problem! Tomtefar har skickat ut mig på uppdrag. Han vill att jag ska hjälp honom 

att se vilka barn som är snälla och vilka som är lite extra busiga. Men jag är ju så liten, så jag kan 

inte se så bra över stora utrymmen. Dessutom är jag rädd att ni ska råka trampa på mig.  

 

Så snälla, kan ni hjälpa mig att bygga torn. De måste vara stadiga, så jag inte ramlar ner. Dessutom 

så måste de vara höga. Bygg två torn, ifall att ett går sönder. Prova också med jämna mellanrum, 

medan ni bygger att sätta något tungt högst upp, så ni verkligen ser att det är stadigt och säkert. 

Jag skickar med ett gosedjur som väger ungefär lika mycket som mig. Det kan ni använda för att 

prova om tornen är stadiga.  

 

Tack på förhand!  

//Nissen 

 

 

 

 


