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Sammanfattning.
Ett teknikmaterial har utvecklats och placerats på en förskola med barn i åldrarna 3-5 år och i 
en förskoleklass (ålder 6 år). Syftet har i förskolan varit att undersöka vad som händer med 
barnens fria aktivitet när ett nytt bygg - och elektronikmaterial placerats i ett av 
lekutrymmena. I förskoleklassen har exponeringen av materialet planerats i samråd med 
ansvarig pedagog och barnen har fått arbeta med materialet i mindre grupper. Syftet har här 
varit att observera hur barnen tar sig an materialet, eftersom det inte har varit en fri 
leksituation. I båda grupperna har även observationer gjorts rörande hur pojkar respektive 
flickor närmar sig materialet. I förskolan har barnens aktivitet med materialet observerats och 
fotograferats under 4 dagar i sammanlagt 6 timmar. I förskoleklass genomfördes 
observationer under en dag och sammanlagt 2 timmar. Under observationerna har 
anteckningar fortlöpande förts in i ett protokoll. Materialet har sedan bearbetats och 
analyserats. Resultatet visar att ett nytt teknikmaterial fångar barnens uppmärksamhet på ett 
positivt sätt, leken blir mer strukturerad, uthålligheten i leken ökar, samarbete mellan barnen 
främjas, rollekar uppstår, finmotorik stimuleras och barnen utvecklar för dem nya färdigheter.

Nyckelord: Bygga, Förskola, Genus, Inomhusmiljö, Teknik
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1 INLEDNING

Under min utbildning till förskollärare har vi haft delkurser i bl.a. ”teknik” och ”samhällets  
värdegrund”. Dessa kurser har fått mig att upptäcka hur bl.a. våra könsroller påverkar oss 
såväl i vardagen som i våra yrkesval. Det är viktigt att man redan i förskola och skola kommer 
i kontakt med speciellt ämnet teknik, då dagens samhälle kräver tekniska kunskaper i större 
omfattning än tidigare. Jag insåg under dessa kurser att bra undervisning i teknik möjliggör 
för den enskilde individen, att i framtiden hävda sig på arbetsmarknaden. Jag insåg även 
(genom egna upplevelser och erfarenheter) att kvinnor/flickor har dolda resurser inom 
området teknik, och att det är viktigt att upptäcka sina inneboende talanger. Bra förebilder i 
hemmet underlättar för både flickor och pojkar att skapa intresse för olika ämnen. Föräldrarna 
eller vårdnadshavarna kan förstås sakna teknisk kunnighet eller sådant intresse och har därför 
inte alltid möjlighet att stödja sina barn. Därför är det av största vikt att förskola och skola tar 
ansvar för och möjliggör för alla barn oavsett kön att få tillgång till kunskaper i ämnet teknik. 
Detta för att skapa självförtroende hos individen och bidra till att skapa jämställdhet mellan 
könen, samt ge förutsättningar och möjligheter för alla individer att upptäcka ett intresse som 
kan ge arbete i framtiden. 

I förskolan har leken betydelse för lärandet men även den fysiska miljön spelar roll. Vid de 
kontakter jag haft med olika förskolor under VFU (verksamhetsförlagd utbildning), och vid 
kortare vikariat som jag haft inom förskola, har jag tittat på miljön, hur rummen är utformade 
och vilket material som finns tillgängligt för barnen. Jag har då lagt märke till att miljöerna är 
likartade på många förskolor och det material som finns ger inte barnen tillräckliga 
utmaningar av teknisk art. 

I detta arbete har ett nytt egenhändigt tillverkat arbetsmaterial med teknisk profil introducerats 
i en förskola. Avsikten med studien är att se vad som händer i en barngrupp när de får tillgång 
till materialet. Förhoppningen är också att konstruktionsmaterialet ska kunna bidra till att 
väcka ett intresse hos pojkar och flickor för teknik. Materialet ger även enligt min åsikt stöd åt 
många av de mål man vill uppnå i läroplanen för förskolan (sidan 9, lpfö-98).  Några exempel 
på hur man kan använda sig av dessa mål är:
 – att utmana fantasi och tankegång - (för vad man kan göra med materialet), 
– träna finmotorik - (genom att använda sig av skruvar och muttrar),
 – väcka intresse för – (elektronik, genom att få tillgång till batterier, lampor och el-
kopplingar), samt naturligtvis utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera.
 Materialet är förhållandevis enkelt och tillverkat av trä, men det finns även tillbehör som 
skruvar, muttrar, vinkeljärn, trähjul, samt batterier, batterihållare och glödlampa. På några av 
träklossarna är magneter fastlimmade. 

Undersökningen har genomförts på en avdelning på en förskola i Uppland med barn i åldrarna 
3-5 år och en förskoleklass på en intilliggande skola och där barnen vid observationstillfället 
delats in i tre grupper. 
 
1.1 Bakgrund

I målen för läroplanen för förskolan (lpfö-98) framhävs bl.a. att barnen i förskolan ska få 
”utveckla sin identitet och känna trygghet i den” samt att ”utveckla sin nyfikenhet och sin lust 
samt förmåga att leka och lära”. Där uttrycks även att barnen i förskolan ska; ”utveckla 
självständighet och tillit till sin egen förmåga”, och ”utveckla sin förmåga att bygga, skapa 
och konstruera med hjälp av olika material och tekniker”. Arbetslaget i sin tur ska bl.a. sträva 
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efter att barnen i förskolan ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya 
färdigheter, erfarenheter och kunskaper. De ska även ta vara på barns vetgirighet, vilja och 
lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan. De faktorer från läroplanen som jag 
redovisat är sådana som direkt kan kopplas till det tema jag valt att fokusera närmare på 
nämligen tekniska konstruktioner för barn i förskolan. (Lpfö 98 sid.9-10, Skolverket)

Inomhusmiljön och dess inventarier, spelar stor roll för hur barn i förskolan stimuleras och i 
vilken utsträckning de får tillgång till olika material. En annan faktor som har betydelse är i 
vilken omfattning barn har tillgång till den fria leken. Nordin-Hultman (2006) har i en 
omfattande studie jämfört miljöer i engelska och svenska förskolor och då funnit att det skiljer 
sig avsevärt när det gäller valet av material som exponeras för barnen, samt att det i 
majoriteten av de svenska förskolorna pågår en stark reglering av såväl tid och rum som 
aktiviteter. Denna reglering återfinns inte i de engelska förskolorna. Barnen i de svenska 
förskolorna blir således beroende av pedagogerna för sina aktiviteter och för tillgången av tid 
att leka och utforska. Även planering styr över barnens möjligheter till att utforska och 
utforma sin lek. (Nordin-Hultman, 2006) 

När barn närmar sig ett nytt material lär det sig enligt Piaget genom konkret-operationell 
verksamhet, (gäller barn upp till mellanstadieåldern), vilket skulle kunna förklaras med att 
barn lär sig genom att undersöka, vända, vrida och eventuellt smaka på det föremål som 
exponeras för dem. Detta sätt att lära sig kan även kallas begreppsinlärning, begripa = gripa 
tag om. (Tragetorn 1996, sid.26). 
Ytterligare en jämförelse av detta sätt att tillskansa sig en ny lärdom är Deweys ”Learning by 
doing”. Dewey ville att man skulle träna barnens förmåga att skapa sig föreställningar och 
skaffa sig tydliga och utvecklingsbara begrepp genom att direkt få kontakt med ett material, 
utforska det och bilda sig en uppfattning om det, att aktivt få pröva och experimentera. Dewey 
tar även upp viktiga missförhållanden i skolans undervisning där han menar att en ytlig 
presentation särskilt av vetenskapliga ämnen förlorar sitt värde och kan få till följd att barnen 
brister i motivation när de t.ex. inte tillåts pröva ett material. (Andersson 2001)

I förskolan kan det vara av intresse att observera hur och vad pojkar och flickor leker, vilka 
material de helst använder och om jämställdhet råder i barnens lek och intresse för ett 
material.  Rithander menar att vi kan se könsskillnader både i vad barnen leker och hur de 
leker och beter sig. De leksaker barnen väljer i förskolan hör ihop med vilka lekar de väljer. 
Därmed är de könsbundna. Klossar och byggmaterial samt konstruktionslek över huvud taget 
är större favoriter hos pojkar än hos flickor. (Rithander, 1991) 
 
För att förstå hur ojämställdhet skapas samt förstå hur man kan främja jämställdhet är det 
viktigt att granska förskolans verksamhet ur ett genusperspektiv. Vi skapar i vårt samhälle 
olika ”genusnormer”. Dessa anger vad som är ett accepterat beteende hos pojkar respektive 
flickor samt hur vi av vår omgivning förväntas att vara. Vi skapar ett isärhållande av könen. 
En könsmaktordning uppstår lätt i vårt samhälle där männen ges fördelar just därför att de är 
män. (Henkel, 2006) 
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1.2 Litteraturgenomgång

1.2.1 Vad är teknik?

I Bonniers svenska ordbok står att läsa om teknik: ”Det att praktiskt utnyttja råvaror och andra 
naturtillgångar,  ingenjörskonst;  det  att  praktiskt  omsätta  teoretiska  kunskaper  i  praktiken; 
praktiskt tillvägagångssätt, färdighet.” (Bonniers, 1991, femte upplagan)

Människan har sedan begynnelsen utvecklat hjälpmedel för att underlätta sin vardag och med 
tiden  har  dessa  hjälpmedel  blivit  mer  och  mer  avancerade.  Vi  använder  idag  verktyg, 
maskiner, tekniska system, och redskap för att lösa problem eller förenkla för oss i vardagen. 
Att tillgodogöra sig teknisk kunskap kan vara att titta närmare på dessa tekniska system eller 
redskap och undersöka dem för att förstå hur de fungerar. (Thorén, 1997)

 Teknik  som skolämne  har  en  ganska  kort  historia.  När  eleverna  i  början  på  1960-talet 
(Lgr.62) fick möjlighet att välja ämnet teknik som tillval i årskurs 7 och 8 för första gången i 
den obligatoriska skolan valdes det av 40 % av pojkarna men endast ett fåtal av flickorna.  I 
den följande läroplanen, Lgr-69, minskades omfattningen av studietiden i teknik på högstadiet 
och det tekniskt  praktiska innehållet  som tidigare uppgick till  en fjärdedel  av studietiden, 
minskades till en tiondel. Enligt Lgr 69 kunde val av teknik inte kombineras med ett språkval. 
Eftersom B-språk var en förutsättning för att få studera på de teoretiska linjerna på gymnasiet 
valdes därför teknikämnet ofta bort vid denna tid.

1976 blev teknikämnet även obligatoriskt på låg och mellanstadiet. Detta berodde på att SÖ 
(skolöverstyrelsen)  i  samband  med  översynen  av  den  nya  läroplanen  fick  i  uppdrag  av 
regeringen att initiera nya arbetssätt och arbetsformer i skolan. En bakomliggande orsak till 
regeringens agerande var det minskade intresset för naturvetenskapliga och tekniska studier 
och att man insåg att barns intresse för olika ämnen grundläggs mycket tidigt. Hänsyn togs 
även till  jämställdhetsperspektivet  eftersom man sett  att  majoriteten  som valde teknik var 
pojkar.  Skolöverstyrelsen  utformade  en  försöksverksamhet  vid  fem  skolor  där  fem  mål 
formulerades: - att öka förmågan att klara tekniska problem, - Ge möjlighet att förstå tekniska 
problem  och  påverka  beslut,  -  skapa  medvetenhet  om  teknikens  konsekvenser,  -  öka 
möjligheterna för jämställdhet,  - förbereda för arbetslivet.  Eftersom SÖ avhöll  sig från att 
definiera ämnets innehåll uppstod snart problem. Pedagogerna gav uttryck för osäkerhet inför 
ämnet  och  ställde  sig  frågande  till  vad  som  skulle  läras  ut.  Lärarna  som  blev  satta  att 
undervisa i ämnet teknik, ofta mot sin vilja blev tvungna att själv forma ämnets innehåll. På 
grund av detta kom ämnet ofta att präglas av gångna tiders tekniktraditioner. I början av 1994 
kom så den nya läroplanen med styrdokument. Nu fick ämnet teknik en egen kursplan och ett 
eget  ämnesstatus.  En  av  de  nya  målsättningarna  i  teknikundervisningen  var  att  höja  den 
tekniska  kompetensen  hos  hela  befolkningen.  I  kursplanen  påpekas  även  att  flickors  och 
pojkars förhållningssätt till teknik ofta skiljer sig åt. (Skogh, 2001)

1.2.2 Varför bygga och konstruera i förskolan?

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan skall även erbjuda barnen 
en god pedagogisk verksamhet samt verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter 
sina förutsättningar. Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen 
aktivitet  öka  sin  kompetens  och  utveckla  nya  kunskaper  och  insikter.  I  läroplanen  för 
förskolan -98 finns uppställda mål som ska vara en vägledning till pedagogerna som arbetar 
där. Många av dessa mål kan direkt härledas till temat bygga och konstruera. 
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Som exempel kan nämnas; 
–  utveckla  sin  förmåga att  bygga,  skapa  och  konstruera  med  hjälp av olika  material  och 
tekniker, 
– utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning,
– utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, utveckla självständighet samt tillit till 
sin egen förmåga, 
– utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
(Skolverket, Lpfö-98)

Mylesand menar att bygg och konstruktion är ett språk, ett verktyg som barn har tillgång till 
när de utforskar sin omvärld. Barnen möts i byggutrymmet med sina olika erfarenheter för att 
utforska material  som berikar och utvidgar deras referensramar.  Att  bygga och konstruera 
innefattar även matematik, och geometri. Jämförelser som högre, längre, kortare, ingår ofta i 
barnens iakttagelser och lek med materialet.  Det handlar även om att  få vara delaktig,  att 
kunna samarbeta, bygga upp språkliga begrepp, samt att lära sig göra val och pröva hypoteser. 
Bygghörnan ska även vara en mötesplats för alla barn, oavsett kön eller ålder. Barn lär sig 
genom att få försöka, undersöka, uppleva, och dra egna slutsatser. 

 Det är pedagogen som skapar förutsättningarna för barnen. Synen på barnen är därför direkt 
kopplad till den kunskapssyn vi som pedagoger har. I de observationer som Mylesand gjort av 
förskolebarnens konstruktionslek med ett byggmaterial, konstaterades att när de fick tillfälle 
att  konstruera på riktigt,  i  avsikt  att  det  skulle  bli  hållbart  och med ett  byggmaterial  som 
används i verkliga livet, skapades ett oerhört intresse för konstruktion. (Mylesand 2007)

Tragetorn (1995) har delat  in barnens sätt  att  leka i olika kategorier.  Den sensomotoriska 
leken är grunden och inbegriper all lek i åldrarna 1-2 år. Det kan handla om lek med egna 
kroppen eller lek med material. Barnet utforskar materialet. Sensomotorisk innebär att barnet 
upplever sin omvärld fysiskt genom att ta på, smaka, lukta, lyssna och se. Barnet tillskansar 
sig med tiden en stigande kontroll  över vad det undersöker.  Efter  denna fas kommer den 
divergenta symbolleken (ca 2 - 4 år). Här spelar fantasin en större roll i det sensomotoriska 
upptäckandet. Barnen kan löpande ändra åsikt om vad mediet föreställer. En lerklump kan till 
en början vara en fotboll för att sedan bli en pannkaka eller varför inte en mamma. För barnet 
behöver symbolen inte vara likt det den föreställer. Sedan inträder nästa fas som Tragetorn 
kallar den konvergenta symbolleken (ca 4 - 7 år). Nu börjar barnet intressera sig för att allt ska 
vara  riktigt,  d.v.s.  stämma  överens  med  tidigare  erfarenheter.  Formmässigt  vill  barnet  att 
materialet som byggs eller formas ska likna den symbol mediet avser att vara. Barnen blir 
även mer vi-orienterade och kan diskutera sakligt sinsemellan. Särskilt när det gäller lek med 
klossar brukar samarbete  uppstå redan på ett  tidigt  stadium. Med utgångspunkt från dessa 
olika stadier i ett barns utveckling menar Tragetorn att leken ska vara utgångspunkt för allt 
lärande. Lek med material har mycket att tillföra då det gäller att utveckla kroppskontroll och 
sinneskoordination. I den tredimensionella konstruktionsleken kommer barnen i kontakt med 
sina sinnen. Författaren betonar vikten av att materialet som upplåts till barnen måste vara 
representativa för den kultur och naturliga miljö där barnet växer upp samt att det ska kunna 
passa alla barn i förskoleåldern oavsett utvecklingsnivå. Barnets formskapande ska i huvudsak 
gå ut på att sätta samman olika element till nya komplexa helheter. Tragetorn delar här upp 
material i två grupper, plastiska media och konstruktiva media. Till gruppen plastiska media 
hör lera och sand. Till gruppen konstruktiva media hör, fasta material som klossar och flexibla 
material som barnen lätt kan ändra form på genom att trycka och böja (ståltråd, hönsnät folie, 
etc.)
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Konstruktionsleken  kräver  ostrukturerade  formbara  material.  Dessa  gynnar  fantasi  och 
kreativitet.  Ju  mindre  strukturerat  materialet  är  desto  större  insats  krävs  att  transformera 
materialet  till  det  barnen  behöver  i  sin  lek.  När  det  gäller  finmotorisk  utveckling  menar 
Tragetorn  att  man  i  alltför  hög grad fokuserar  på att  barnen ska få  det  rätta  greppet  om 
blyertspennan i tonvikt på allt skrivarbete som görs i skolan. Denna fokusering kan leda till att 
man  inte  utvecklar  den  allsidiga  finmotoriken  som  är  fundamental  för  behärskning  av 
omvärlden. Tragetorn menar att det är bättre att tillföra sådant material som utvecklar båda 
händerna och armarna. En slutsats som Tragetorn gör är att de viktigaste leksakerna är de 
ostrukturerade  materialen.  Han menar  att  färdiga  leksaker  kan  förhindra  lek.  Färdigköpta 
bilar, dockor, lekstugor tar ifrån barnen uppgiften att själva utveckla symbolrepresentationer 
för människa/djur, bygg/bomiljö och transportmedel. Förskolor kan använda de pengar som är 
avsedda för leksaksinköp till att investera i tåliga verktyg, byggklossar, sandlåda och ett stort 
lager  av  ostrukturerat  material.  Tragetorn  tillägger  dock  att  det  i  dagens 
genomkommersialiserade leksakskultur är svårt att föreställa sig en leksaksfri förskola och att 
föräldrar  ofta  kräver  att  det  ska  finnas  ”riktiga”  leksaker  När  det  gäller  de  befintliga 
leksakerna i förskolan menar Birgitta Almkvist, som doktorerat i användningen av leksaker i 
förskolan, att det tycks finnas en kollektiv förståelse om vilka leksaker som bör köpas in i 
förskolan. Leksaksfabrikanter specialiserar sig på ”pedagogiska leksaker”. Detta medför att 
förskolor köper in dyra leksaker som hindrar allsidig lek och kanske över huvudtaget inte alls 
behövs. (Tragetorn 1995)

1.2.3 Inomhusmiljön och dess utmaningar 

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och
aktivitet. (Lpfö-98, Skolverket) Den fysiska miljön behandlas i läroplanen för förskolan
mycket kortfattat och övergripande. För att verksamheten i förskolan ska kunna
bedrivas i riktning mot läroplanens mål är det viktigt att skapa miljöer, där barn inspireras till
olika typer av verksamheter och handlingar, till utforskande och upptäckande. (SOU 19
 157). 

Björklid, (2005), har gjort en kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö
 i förskola och skola. Hon menar att forskning från förskolan beskriver trånga lokaler och brist
 på utrymme. Många förskolor är byggda för mindre barngrupper än vad som i dag
 förekommer, vilket begränsar möjligheterna att arbeta på det sätt man önskar. Det finns ett
mönster för hur rummen är disponerade och vad de är avsedda för. Det kan i förskolan vara
t.ex. matrum, snickarrum, dockvrå. Barn använder dock inte endast rummen till vad de är
avsedda för, utan ser också andra möjligheter i dem. Björklid refererar även till Ingrid
Pramling - Samuelsson (1999), som kommit fram till att miljön sänder budskap om vad som
förväntas ske i den pedagogiska verksamheten och därför ska vara utformad så att barns
lärande underlättas och utmanas. Miljön ska kunna användas och förändras på ett flexibelt
sätt beroende på vilka verksamheter som pågår. Tragetorn anser att lekmiljön måste ha
verkstadskaraktär, och gärna inredd med tydligt avgränsade hörn för olika områden.
Barnen ska kunna leka ostört och själva kunna välja med vad de vill leka. (Tragetorn, 1995)
Engdahl, Hallström-Welén, Rindsjö konstaterar dock i en kartläggningsstudie av den fysiska 
miljön i åtta förskolerum, att de flesta pedagoger inte förändrar den inre miljön. (Björklid, 
2005)

När Nordin Hultman (2006) jämförde miljö och material i engelska och i svenska förskolor 
fann hon där väsentliga skillnader. Hon såg då att det i de svenska förskolorna fanns få typer 
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av bygg - konstruktions - och hopfogningsmaterial. Grundmönstret bestod i ett klossmaterial 
av trä, lego, duplo, samt kaplastavar. Det fanns vidare få varianter av redskap och verktyg 
eller ringa möjligheter för experimenterande med sand eller vatten inomhus. Även 
utrustningen i dockvrån var skral med ett basutbud av dockor, dockservis, bestick och små 
kastruller. I jämförelsen med engelska förskolor fann hon att de engelska förskolorna hade ett 
mer varierat utbud med en mer utmanande och experimentell uppläggning. Här fanns alltid 
sand och vatten tillgängligt inomhus, Det kunde finnas akvarier och terrarier, glasburkar med 
stenar och larver, växter och odlingar samt redskap i form av trattar, silar, slangar såpbubblor, 
vågar och vattenhjul. Nordin Hultman menar här att allt detta är material som kan tillskrivas 
naturvetenskapliga och tekniska innebörder. Det mest påfallande i jämförelsen av material i 
de olika förskolorna var att materialet i de svenska förskolorna var sparsamt och begränsat. 
Begränsat därför att en stor del av materialet var otillgängligt för barnen. Det material som 
faktiskt fanns för skapande verksamhet i de svenska förskolor som Nordin – Hultman 
studerat, var otillgängligt placerat eftersom det ansågs som ”icke rumsrent” eller ”smutsigt” 
material, och användes därför sällan. Författaren menar även att materialet som fanns i de 
svenska förskolorna var diskret, svalt och neutralt. Det fanns inte så mycket material som 
lockade och inbjöd till aktivitet och involverade barnen, d.v.s. sådant material som är lätt att 
koncentrera sig på och som binder och håller kvar uppmärksamheten. (Nordin-Hultman, 
2006).

Förskolan Blockflöjten i Sjöbo har insett fördelen med ”verkstäder”. De började ifrågasätta 
varför de skulle ha tre stora rum som huvudsakligen användes för att äta i, och där den lek 
eller aktivitet som var i gång alltid avbröts när det var dags för frukost, lunch eller mellanmål. 
På denna förskola fanns även tre snickarrum, tre dockrum m.m. Personalen konfererade och 
inrättade istället nio olika verkstäder som skapade nya valmöjligheter för barnen. Ett av de 
stora rummen är nu ”småbarnsrum”, vidare finns språkrum, datarum, och lekhallen är 
omvandlad till restaurang där barnen äter i två omgångar. På förskolan finns även musik och 
rörelserum, dockrum, snickarrum, samt ett rum som kallas för ”snoezelrum”, och som ska ge 
visuella och auditiva sinnesupplevelser. (Tidningen förskolan, temaserie 2004)

Almqvist (1991) har kartlagt vad barn i förskolan leker och de leksaker och material som 
finns att tillgå där. Hon talar då om högrealistiska leksaker och om lågrealistiska leksaker. De 
sistnämnda exemplifieras av att de symboliserar bestämda föremål men inte är 
verklighetstrogna såsom klossar, trästycken legobitar, o.s.v.  Något som poängteras är att det 
är barnets fantasi som avgör hur en leksak ska användas. Ett fantasisvagt barn behöver således 
kanske de mer högrealistiska leksakerna och behöver särskilt mycket stöd och uppmuntran för 
att våga sig in i fantasins spännande land. Almqvist betonar att vi måste låta dessa barn träna 
sin fantasi både med realistiskt utformade leksaker och funktionella bruksföremål.
(Almqvist, 1991)

Birgitta Kennedy är en pedagog som har arbetat i olika förskolemiljöer och hon menar att i 
sådana miljöer där det fanns få utmaningar och inte så mycket att göra för barnen, blev de lätt 
uttråkade och därmed utåtagerande, bråkade och slogs. Personalen såg dessa barn som 
okoncentrerade och allmänt jobbiga. Även Thorbjörn Laike som är docent och psykolog vid 
Lunds tekniska högskola har i en avhandling visat att barns välbefinnande påverkas av den 
fysiska miljön. Han påvisar sambandet med att barnen blev stressade och mer utåtagerande i 
de förskolor där man inte noggrant planerat inredning, form och färg och skapandet av helhet. 
(Tidningen förskolan, temaserie 2004)
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1.2.4 Genusperspektiv

Genus står för det sociala könet. Genus är föränderligt och vilka uttryckssätt som förknippas 
med maskulint respektive feminint, skiljer sig åt över tid beroende på var i världen du bor. 
Förväntningar som tillskrivs vårt befintliga kön skapas av vår omgivning och formar oss till 
att uppträda på ett visst sätt. Man kan även tala om genusramar som styrs av de normer vi 
skapat i samhället. Genusramar är de ramar som finns för vad som anses vara acceptabelt och 
förväntat beteende för flickor/kvinnor och pojkar/män. 

Vad är jämställdhet? Jämställdhet brukar definieras som alla människors lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Henkel (2006), menar att i förskolan, är 
pedagogernas kön och en jämn fördelning mellan dessa, inte alltid en definition för att 
jämställdhet råder. Män som arbetar i förskolan tilldelas ofta traditionellt manliga uppgifter 
och befäster därmed traditionella könsroller. Även Eidevald, (2009) har lagt märke till hur han 
som förskollärare tituleras ”manlig förskollärare”. Henkel menar att jämställdhetspedagogiska 
projekt i förskola och skola har visat ett mönster där pojkar ges huvudrollen i nästan alla 
situationer. Att ha huvudroll innebär här att ta initiativ, ta plats och vara modig. Flickor 
tilldelas ofta biroller nämligen att göra sådant som inte hörs eller syns, t.ex. vara prinsessa, 
laga mat, trösta, vara hjälpsam, vara till lags. Flickor får ofta bekräftelse för att de varit så 
duktiga! I förskola och skola har de vuxna nu genom skollag och läroplan ett ansvar främja 
jämställdhet mellan könen och att motverka traditionella könsmönster. Vi ska alltså inte se 
pojkar och flickor som varandras motsats eller komplement till varandra utan som de enskilda 
individer de är med olika förmågor och intressen. Jämställdhet handlar inte om att ta bort utan 
om att lägga till. Flickor får visst leka med dockor och pojkar med bilar men de ska inte 
begränsas till de saker som traditionellt förknippas med det egna könet. Många förskolor har 
omedvetet möblerat och skapat en förskolemiljö där traditionellt flickiga och pojkiga material 
skiljs åt, t.ex. bygghörna och dockvrå. Att göra en sådan miljö könsneutral kan t.ex. vara att 
blanda sådant material som är könskodat. Låt dockorna flytta in i byggvrån och nallen till 
bilarna. (Henkel, 2006)

Var leker pojkarna och flickorna? Förskolepersonal och forskare beskriver ofta samma sak, 
nämligen det att flickor sitter ofta och ritar eller pysslar i det som kallas matrum eller befinner 
sig i dockvrån. Pojkar bygger eller hoppar eller liknande i lekrummet. Flickor tränar således 
finmotorik, känsla för färg och form, koncentrationsförmåga, känslighet men också 
osjälvständighet och försiktighet. Pojkarnas aktiviteter tränar grovmotorik, vetgirighet, mod 
styrka, ledarskap och kombinationsförmåga, men även självhävdelse och kreativitet. 
Naturligtvis finns det pojkar som gillar de aktiviteter som tillskrivs flickorna och tvärtom men 
dessa beteenden och aktiviteter är vanligare och mer framträdande hos respektive kön. De 
vuxna återfinns ofta i matrummet. Här skriver de och fyller i papper, städar skåp eller pratar 
med de barn som finns i rummet och som oftast är flickor. (Rithander, 1991)

Graf (m.fl.1991), har gjort liknande iakttagelser och har sett att pojkarna leker mer på egen 
hand, där fantasi och rollekar ofta med ett våldsamt förlopp dominerar. Pojkarna engagerar sig 
mer i konstruktionslekar än flickorna. De leker med lego och klossar, bygger hus och snickrar. 
Flickorna upplever pojkarna som bråkiga och uttrycker ibland rädsla för dem. Flickorna håller 
ofta pojkarna borta från sin lek genom stängda och låsta dörrar till det rum de befinner sig i. 
En viktig iakttagelse som författarna gjort när det gäller relationerna mellan personal och barn 
är att flickor förväntas av personalen att ställa upp, vara justa och bete sig riktigt och tilltalas 
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på ett vädjande sätt när de gör fel, medan man tillrättavisar pojkarna på ett mer hotfullt och 
strängt sätt. Detta menar författarna håller tillbaka flickorna i deras utforskande av omvärlden, 
genom att de ständigt förväntas vara skötsamma och ordentliga. (Graf, Helmadotter, Ruben, 
1991)

Gulbrandsen (1993), har tittat närmare på hur könsrollerna ser ut i skolan och ställer sig 
frågan varför flickors självförtroende sjunker i vissa ämnen med åren, då de jämfört med i 
första klass tror sig kunna allt. Författaren finner inget egentligt svar på frågan men tror att 
könsrollsmönstret och att pojkar många gånger får mer hjälp än flickorna påverkar och menar 
att en uppdelning i flick - och pojkgrupper ibland vore att föredra. I egna forskningsprojekt i 
sitt jobb som lärare i grundskolan (alla årskurser) där hon först haft blandade klasser och 
sedan uppdelade i flick - och pojkgrupper, har hon sett att i de blandade klasserna fick 
pojkarna exempelvis mer hjälp och kom längre med sina projekt samtidigt som de slapp städa 
upp efter sig då flickorna tog på sig detta ansvar för att det skulle bli gjort. I de uppdelade 
grupperna fick alla samma villkor. (Gulbrandsen, 1993)

För att förstå varför flickor väljer bort eller kanske har mindre intresse för teknikämnet i 
skolan måste vi titta bakåt i tiden. Tekniska konstruktioner har alltid setts som ett manligt 
fenomen, som genomgående uppfunnits och använts av män. Den sociala och kulturella 
relationen till teknik kopplas till männen. Kvinnor har en kort historia på den arbetsmarknad 
där tillgången till exempelvis maskiner och teknik varit en självklarhet för männen. I skolan 
behandlas ämnet teknik ofta ur ett manligt intresse och perspektiv eftersom majoriteten av 
lärarna i detta ämne brukar vara män. I undervisningen av teknik spelar även traditionella 
invanda könsrollsmönster roll. De skillnader som lärare gör i sitt sätt att undervisa och bemöta 
flickor och pojkar efter deras uppförande och prestation medför att flickor ofta får en negativ 
självuppfattning och mindre benägna att kämpa när det gäller naturvetenskapliga ämnen. 
Exempel på sådana här skillnader kan vara att ha lägre förväntningar på flickor även om de 
presterar lika bra som pojkarna eller att flickor straffas för dåliga prestationer och pojkar för 
dåligt uppförande. Omvänt så belönas pojkar för sina prestationer och flickor för sitt goda 
uppförande. Skolan förstärker alltså stereotyper snarare än motverkar dem. Flickors intresse 
för teknik grundar sig på att de gärna vill veta samband och sammanhang samt vilken nytta de 
kan ha av tekniken som ska läras in. Skolans teknikämne attraherar dem inte då de inte vill bli 
”bilmekaniker”. Skolan måste alltså ge utrymme och stöd åt flickornas handlande samt ta 
flickor och pojkars önskemål om en annan mer relevant syn på teknik på allvar. (Berner, 
2003)

Eidevald, (2009), menar att forskare, förskollärare och föräldrar, ofta beskriver flickor och 
pojkar utifrån barnens förväntade könsroller, där vi förstärker snarare än utmanar dessa roller. 
Vi borde istället utgå mer från individen, alla flickor är t.ex. inte stillsamma och välanpassade 
samtidigt som alla pojkar inte är livliga och stökiga. Eidevald befäster i sin studie det som 
tidigare forskare tagit upp (Rithander, 1991, Graf, 1991, Gulbrandsen, 1993) nämligen att 
flickor tystas när de är högljudda och kräver något, samt förväntas förstå vilka regler och 
normer som gäller i det sociala samspelet. Pojkar uppmuntras genom vänliga tillsägelser fast 
de är högljudda, samt får mer hjälp vid t.ex. påklädning. Samma undersökning säger dock 
som motvikt, att pojkarna får tre fjärdedelar av alla tillsägelser som görs av pedagogerna. 
(Eidevald, 2009)

Skogh har i en omfattande studie av yngre flickors möte med teknik i skolan undervisat pojkar 
och flickor från årskurs tre och uppåt var för sig. Anledningen till denna uppdelning var att 
prova en hypotes om pojkar och flickor närmar sig teknik och tekniska uppgifter på olika sätt. 
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Studierna genomfördes i två olika skolor, som kallades R1 och R2. I R1 skolan undervisades 
flickorna i teknik från årskurs 1 – 5. I R2 skolan gavs ingen undervisning i teknik. Majoriteten 
av flickorna i R1 skolan tyckte att denna uppdelning var bra med motiveringar som att det är 
bäst att flickorna är för sig eller att det var roligare med bara flickor, eller att det var stökigare 
med pojkar i gruppen. I studien fokuserar Skogh bl.a. på flickornas förutsättningar och 
intresse för teknik. I det resultat hon har fått fram visas betydande skillnader hos de båda 
grupperna.  Intresse för teknik fanns i båda grupperna men mer hos dem som undervisats i 
teknik från tidig ålder. Man kunde även se när flickorna nått årskurs fem, att majoriteten av de 
flickor som var ”tekniktrygga” sysslade med teknik på sin fritid Även självförtroendet när det 
gäller tilltron till sin egen kompetens i ämnet var hos denna grupp högre. Vid intervjuer av 
flickorna i de båda grupperna ställdes frågan om det fanns några skillnader mellan pojkar och 
flickor när det gäller medfödd fallenhet och talang för teknik. I R1 skolan uppfattades ingen 
sådan skillnad medan flickorna i R2 skolan var mer benägna att tro att skillnader fanns. 
(Skogh, 2001)

En annan aspekt som talar för enkönade grupper är att normen för vad det innebär att vara 
pojke eller flicka kan förändras. Man kan t.ex. arbeta med ”kompensatorisk 
jämställdhetspedagogik” som Henkel uttrycker det. Det innebär att man ska vara mycket 
medveten om varför man väljer att arbeta i enkönade grupper så att inte könsrollerna förstärks 
i stället för tvärtom. Metoden går ut på att barnen ska kunna samspela under lika 
förutsättningar i gemensam grupp. För att kunna göra detta kan man sätta ihop enkönade 
grupper under vissa moment och aktiviteter i förskolan och på det viset bredda barnens roller 
och färdigheter. Henkel tar som exempel upp att pojkar som tidigare var hjälpsamma och 
uttryckte sina känslor inte behövde känna sig avvikande eftersom det skulle vara naturligt för 
alla pojkar att i den enkönade gruppen vara hjälpsamma. Flickor å andra sidan som kunde 
hävda och ta för sig behövde heller inte känna sig avvikande eftersom det skulle vara naturligt 
för alla flickor att ta för sig i en grupp utan pojkar. Det är dock viktigt i sammanhanget att 
komma ihåg att pojkar och flickor är olika och att man ska sträva efter att lyfta fram och 
tolerera dessa olikheter hos dem. (Henkel, 2006)

Olikheter används ofta som argument för att särskilja pojkar och flickor. Ett argument som
talar för flickors behov av enkönade grupper kan vara att stärka de sociala positioner som ofta
tilldelas pojkarna t.ex. att vara ledare eller att vara klassens clown. Pojkgrupper å andra sidan
kan stärka sin identitet om de t.ex. har en manlig förebild. Det som kan vara negativt med
enkönade pojkgrupper är att det sociala klimatet i dessa grupper kan hårdna ytterligare.
(Wernersson, 2006)

1.3 Frågeställningar
:
1) På vilket sätt inbjuder inomhusmiljön till lek och utveckling inom området teknik? 

2) Vad händer om man tillför ett nytt byggmaterial med teknisk inriktning?

3) Kan man se skillnader i intresse för materialet när det gäller olika grupper av barn t.ex. 
pojkar, flickor, ålder, gruppkonstellation? 
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2 Metod

Jag har utvecklat och tillverkat ett byggmaterial.  Materialet  är av trä med borrade hål och 
tillbehör  är  skruvar,  muttrar,  vinkeljärn,  verktyg,  samt  elektrisk  utrustning.  Materialet  har 
sedan  tillförts  två  olika  barngrupper  och  observationer  har  gjorts  i  form  av  löpande 
dokumentation och fotografering av händelser och alster.(Se bild 1)

Bild 1

Beskrivning  om tillvägagångssätt  vid  tillverkning  av  materialet  samt  innehållsförteckning 
finns i bilaga1.

2.1 Målgrupp

Föremålen  för  min  undersökning  är  en  förskola  i  Uppland  och  en  förskoleklass  på  en 
intilliggande  skola.  Förskolan  har  två  småbarnsavdelningar  och  två  avdelningar  med 
åldersfördelning  3-5  år.  På  förskolan  har  jag  valt  att  exponera  mitt  material  på  en  av 
avdelningarna för åldersgruppen 3-5 år. Barngruppen där bestod av 21 barn varav 9 pojkar 
och resten flickor. På avdelningen arbetar två förskollärare och två barnskötare, vara en är 
resursperson för ett av barnen. I förskoleklassen bestod gruppen av 11 flickor och 8 pojkar. 
Två förskollärare ansvarade för denna klass. Vid observationen av förskoleklassens barn var 
16 barn närvarande och grupperna utgjordes här av två flickgrupper på 5 personer vardera och 
en  pojkgrupp  innehållande  6  personer.  Indelning  i  grupperna  gjordes  av  den  verksamma 
pedagogen. Ett brev till föräldrarna har utformats och delats ut två veckor innan min ankomst, 
där jag beskrivit mitt arbete och informerat om tillvägagångssätt och gällande villkor för ett 
examensarbete.  Brevet  konstruerades  så  att  föräldrarna  bara  behövde  lämna  tillbaka  det 
påskrivet om de hade invändningar mot att deras barn skulle få vara med. (se bilaga 2) När jag 
fått  klartecken från föräldrar  och förskola  inledde  jag mitt  experiment  med att  placera  ut 
materialet sent en eftermiddag när alla barn gått hem för dagen.
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2.2 Inomhusmiljö

För att avgöra vilken placering som var mest optimal för min undersökning granskades miljön 
i de olika rummen. På denna förskola fanns målarrum, matrum med pussel/spelhylla, dockvrå, 
lekhall, läs/bokrum, samt litet ”prinsessrum”.(se bild 2 - 7) Matsal och målarrum användes 
vid måltider varför borden i dessa rum inte var lämpliga för mitt material. Dockvrån användes 
för  vila  för  de  yngre  barnen  och  även  lekhallen  användes  för  vila  på  madrasser. 
”Prinsessrummet” uteslöt jag helt då detta var mycket litet. (Ca 5 kvm) Eftersom lekhallens 
yta ändå var förhållandevis stor och jag ansåg att mitt material kunde få plats där trots vila 
valde  jag  detta  rum för  min  verksamhet.  Jag  placerade  ett  lägre  bord  med  plats  för  6-8 
personer i lekhallen vid sidan av det befintliga legobordet som jag sköt åt sidan. Lådorna med 
materialet placerades på bordet, men batterier samt glödlampor tog jag undan då jag ville ha 
en särskild genomgång vid en samling med barnen, för att undvika felanvändning och därmed 
kortslutning i batterierna. Jag byggde snabbt ihop en enkel modell av en bil med trähjul för att 
inspirera, som jag ställde bredvid lådorna. 

2.3 Bilder

Materialet
bild 2

Bild 3, Dockrum                                               Bild 4, Lekhall         

           

Bild 5, Läsrum                                Bild 6, Matrum/pyssel
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Bild 7, prinsessrum

2.4  Datainsamling och observationer

Undersökningen började med att jag dag 1, i den förskola jag valt med åldersgrupp 3-5 år, 
placerade ut materialet en eftermiddag vid stängningsdags så att allt skulle finnas på plats när 
barnen kom till  förskolan morgonen efter. Dag 2-5 observerade jag barnens aktivitet kring 
materialet, antecknade fortlöpande och fotograferade en del av barnens alster och lekar med 
det de tillverkat. Jag har studerat hur barnen närmat sig materialet, intresse och vilja att bygga 
och konstruera med materialet, samt de vuxnas interaktion med dem. Vidare har jag iakttagit 
barnens  uthållighet,  vilka  barn  som  ville  arbeta  med  materialet  och  hur  stor  del  av 
barngruppen som deltog under dessa dagar, samt andelen pojkar respektive flickor. Jag har 
även observerat  om det  finns  något  mönster  i  barnens  sätt  att  närma sig  och  arbeta  med 
materialet,  kamratrelationer,  lyssnat  på  kommunikationen  mellan  barnen  samt  hur 
pedagogerna förhöll sig till  barnen och detta material.  Efter en vecka plockades materialet 
bort  för  att  efter  ca  två  veckor  återigen  placeras  ut.  Under  denna  mellanperiod  hade  jag 
muntlig  kontakt  med  förskollärarna  om barnens  aktiviteter  och  om någon skillnad  kunde 
iakttas. När jag åter fanns på plats studerade jag barnens aktiviteter när materialet ej längre 
var tillgängligt för barnen. I tre dagar studerade jag barnen på detta sätt. Efter dessa tre dagar 
tillfördes materialet på nytt under 2 dagar för att observera hur barnen tog sig an materialet 
samt bemötandet av detta hos barnen. När studien vid denna förskola var över inledde jag 
studien i förskoleklassen där barnen fick bekanta sig med materialet under begränsad tid i 
mindre grupper under en dag. Anledningen till den begränsade tiden var att jag endast fick en 
dag till mitt förfogande på denna förskola.
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2.5 Bearbetning och analys

Efter  datainsamlingen  har  jag  bearbetat  och  analyserat  observationsanteckningar  och 
fotografier. Anteckningarna har lästs igenom upprepade gånger och händelser som ”hör ihop” 
har grupperats tillsammans. Det bearbetade materialet har sedan jämförts och ställts i relation 
till de forskningsresultat som återfinns i den litteratur jag använt mig av under studien. Jag har 
i  analysen  av  det  insamlade  materialet  även  tittat  efter  händelser  som  ger  stöd  åt  de 
frågeställningar jag haft. 

2.6 Reliabilitet och validitet

Med reliabilitet menas den visshet med vilken man vet att man är objektiv i sin mätning av 
verkligheten  (Noggrannhet  vid mätning).  Reliabiliteten  i  en undersökning som denna kan 
aldrig  bli  perfekt.  En  annan  observatör  kan  t.ex.  se  saker  ur  en  annan  synvinkel  och 
uppmärksamheten kan variera. Ett sätt att få mer tillförlitligt resultat är att använda sig av fler 
observatörer eller att videofilma. Med validitet menas att man verkligen gått ut och mätt det 
som man ville ha svar på. (Johansson, Svedner, 2006)

I den här undersökningen har observationer, anteckningar och fotografier använts som 
verktyg för insamlande av data. Tillförlitligheten i denna undersökning grundar sig på att 
ingen av försökspersonerna har tvingats eller manipulerats, före, under eller efter 
undersökningen. En del av den skriftliga dokumentationen ingår i resultatet och andra delar 
återfinns i bilaga tre. Validiteten grundar sig på att jag haft en objektiv hållning i min 
undersökning och att jag observerat, utfört löpande dokumentation, fotograferat och bearbetat 
det insamlade materialet utifrån syftet med undersökningen. Händelser och situationer har 
även jämförts med den litteratur jag använt mig av i mitt arbete. Då min undersökning varit 
begränsad av tid, har endast en förskoleavdelning och en förskoleklass haft möjlighet att 
prova materialet. Generaliseringar kan därför inte göras mellan barns sätt att närma sig och 
upptäcka materialets möjligheter. Det är av denna orsak även svårt att uttala sig om 
materialets popularitet under en längre period. Vi ska dock inte glömma vikten av att variera 
materialutbudet på förskolan. Material kan tas bort och plockas fram eftersom detta kan 
stimulera barnens intresse och aktivitet.

2.7  Etiska överväganden

I denna undersökning har jag använt mig av fingerade namn och fotografier som inte avser att 
röja  något  barns  identitet.  Jag  har  dessutom  i  informationsbrevet  till  barnens  föräldrar 
informerat och klargjort att de skulle bli tillfrågade om jag ville använda någon bild där man 
tydligt  kunde  se  vem  barnet  var.  Några  sådana  bilder  har  dock  inte  använts  i  detta 
examensarbete.
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3 Resultat

3.1 På vilket sätt inbjuder inomhusmiljön till lek och utveckling inom området teknik?

På denna förskola hade man ingen särskild teknikundervisning eller teknisk profil. Det 
material som stod till barnens förfogande och som kunde härledas till teknisk utveckling samt 
byggande och konstruktion var följande: lego, duplolego, duplojärnväg med tillhörande 
tågvagnar, stora träklossar, kaplastavar, golvpussel. Detta material användes kontinuerligt av 
barnen vid olika tillfällen under den tid jag studerade dem. De stora träklossarna föreföll vara 
det som attraherade barnen mest, både flickor och pojkar, där flickorna byggde inhägnader åt 
djur eller prinsesslott att bo i, och pojkarna byggde ofta på höjden. I målarrummet kunde jag 
vid min observation av barnen se dem sitta och spika med ”Happy hammer geo”, en låda 
innehållande plastbrickor i olika geometriska former med tillhörande små spikar att spika fast 
brickorna i korkplatta med hjälp av plasthammare. I dockvrån var dockspisen det enda som 
var av teknisk art. Den användes ibland som tvättmaskin där barnen stoppade in dockkläder, 
lakan och filtar. En bokhylla i matrummet utgjorde blickfånget för pussel och spel. Några 
burkar med snäckor och knappar fanns, samt ett större pussel med kroppens olika delar som 
man kunde plocka i och ur. Ingen plats för vatten eller sandlek syntes till.

3.2 Vad händer om man tillför ett nytt byggmaterial med teknisk inriktning?

Tillgången till det nya tekniska materialet har för barnen varit ganska begränsad eftersom 
förskolans aktiviteter är hårt styrda av tid och rum, något som även Nordin-Hultman beskriver 
(2006). För att skapa en förståelse för detta vill jag ange hur de flesta dagar såg ut på denna 
förskola. 

06:00    Förskolan öppnar, barnen vistas på annan avdelning fram till kl. 07:30
07:30 – 08:00    Fri lek
08.00 - 08:30     Frukost
08-30 – 09:00    Toalettbesök, tvätta händer, 
09:00 – 09:30    Fruktsamling
09:30 – 11:00    Påklädning, utevistelse, ev. promenad eller skogsutflykt
11:00 – 11:15    Avklädning, toalettbesök, tvätta händer
11:15 – 12:00    Lunch
12:00 – 12:45    Vila (Liggande på madrasser)
12:45 – 14:00    Fri lek
13.55 – 14:15    Undanplockning, tvätta händer
14:15 -  14:45    Mellanmål
14.45 – 15:00    Toalettbesök, tvätta händer påklädning för utevistelse
15:00 -  17:30    Utevistelse till förskolan stänger

När man studerar detta schema kan man se att tillgången till fri lek inomhus är starkt 
begränsad och når upp till ca 1 timme och 45 minuter. Detta var alltså även den tid som 
ställdes till mitt förfogande med undantag av att barnen under den första undersökningsdagen 
fick hela förmiddagen på sig att bekanta sig med och leka med materialet. Under den första 
dagen använde jag fruktsamlingsstunden till att förklara hur man använde sig av batterier, 
lampor och batterihållare, samt krokodilklämmekablarna och hur man ansluter dem. Jag 
förklarade även vad som händer om de används på fel sätt. För säkerhets skull ställde jag 
undan batterier och lampor när inte materialet användes. 
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Jag kommer nedan att redogöra för en del av de händelser som utspelade sig på avdelningen 
de dagar materialet var på plats, därför att det speglar vad som faktiskt hände när jag tillfört 
materialet. För att göra det hela mer lättförståeligt använder jag mig av egennamn på de barn 
som figurerar i texten. Dessa namn är fingerade och har inget att göra med deras verkliga 
namn. 

 3.2.1  Första dagen med teknikmaterialet på förskolan. (13 barn, 8 flickor, 5 pojkar)

Klockan 7:30 anländer två pojkar till avdelningen, John och Niklas. De kommer från den 
avdelning som öppnat förskolan och vägen till sin avdelning går genom den bygg/lekhall där 
jag placerat mitt material. John (5 år) går förbi bordet med det nya byggmaterialet och 
fortsätter in i matrummet. Kommer efter en stund tillbaka och sneglar på materialet men är 
osäker och verkar inte veta om han får leka med det. Pojken söker upp en av personalen, tar 
henne i handen. De går fram till bordet och tittar, men går därifrån till de saker som redan 
finns på bygghyllan. John tar fram bilarna och börjar köra med dem. Niklas (4 år) tar fram 
dinosaurier och leker med. Efter en halvtimme är det dags för frukost. Flera barn anländer till 
avdelningen och efter frukost rusar en flicka, Elsa, genast in till bordet och säger upphetsat: 
”Man får röra!”. Sex stycken barn, 2 flickor och 4 pojkar samlas nu kring bordet som har plats 
för 8 st. Här bekantar de sig nu med skruvar och muttrar. Även John som förut visade 
osäkerhet inför materialbordet, sitter nu vid bordet. Någon vill bygga en bil. Efter 10 minuter 
går en av flickorna, Vilma (4 år), till en annan flicka, Johanna, (4 år) som sitter på golvet och 
har börjat bygga med byggklossar. De ska nu bygga ett ”spindelslott”. John tröttnar efter 20 
minuter, plockar i sina grejor i lådan och söker sig till de vanliga byggklossarna och börjar 
bygga med dem. Nu är det tre barn kvar vid bordet, två fyraåriga pojkar, Niklas och Viktor, 
samt Elsa, fem år. Jag kunde senare konstatera att Elsas intresse för materialet höll i sig under 
större delen av den tid som undersökningen pågick. Viktor upptäcker att de magneter som 
sitter på vissa av byggdelarna kan dra till sig och få skruvarna att fastna. Han bygger sedan på 
en bil med hjul och vill ha hjälp av Elsa att sätta på muttrarna. En personal kommer tillbaka 
från kafferast och ansluter sig till bordet. Klockan 9.20 är det dags för fruktsamling och jag 
går då igenom de elektriska detaljerna med barnen. Efter detta blir aktiviteten alltmer intensiv 
och intresset intensifieras. Flera av barnen vill nu ha bilar med lampor som lyser och 
frustrationen blir stor hos barnen när de inser att tre batterihållare med tillhörande lampor ej 
kommer att räcka till alla som vill ha. Sex flickor, Elsa, Vilma, Johanna, Fiona, Diana och 
Desirée samt två pojkar, Nils och Niklas, bygger nu med materialet. En del av flickorna frågar 
ideligen om hjälp och ser inte möjligheterna med materialet. En flicka, Diana, (5 år) vill 
bygga en häst men tröttnar snart då hon inser att de fyrkantiga bitarna inte kommer att likna 
en häst. Eftersom ingen av pedagogerna engagerat sig i barnens bekantskap med materialet 
tvingas jag hjälpa och förklara för barnen då och då samtidigt som jag för löpande 
anteckningar. Pojkarna drar ner de mörka rullgardinerna för att det ska bli mörkt i rummet så 
att lamporna på deras bilar kan lysa bättre. Lek och bygge med materialet pågår så till klockan 
11:00, då det är dags att plocka undan och tvätta händer före lunchen. 
Efter vilan är Elsa (5 år), först att sätta sig vid bordet. Vilma (4 år) och Johanna (4 år) har av 
en förskollärare blivit lovade att nu få använda sig av de batterier och lampor som finns 
eftersom pojkarna hade tillgång till dessa före lunchen. Somliga av dem vill ha hjälp att 
färdigställa bilar. Elsa klarar dock allt själv med sin bil. Kopplar även batterihållare 
tillsammans med kablar och lampa helt själv. Nils och Niklas (fyra år) som tidigare lekt med 
sina bilar i mörker, fortsätter leka med sina bilar som nu är utan lampor. Efter en stund börjar 
Nils att bygga ett enklare flygplan av de längre byggbitarna. Den återstående tiden fram till 
mellanmålet kommer övriga barn till bordet under kortare stunder.
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   Bild 8, Enklare flygplan    

  Bild 9, ”Elsa” bygger

När jag summerar denna första dag kan jag se att vissa barn är osäkra inför ett nytt tekniskt 
material, vissa tar itu med det genast, en del behöver färdiga modeller att utgå ifrån och 
ytterligare någon behöver direkt handledning av vuxen för att kunna komma igång. 
En flicka, (”Elsa”) visade mer intresse än övriga barn och byggde konstant och med stor 
uthållighet med materialet. Barnen kommunicerade med varandra när de satt vid bordet, 
kommenterade och bad varandra om hjälp. Intresset för materialet ökade markant när jag 
introducerat de elektriska detaljerna. Mer batterihållare och lampor behövs definitivt och jag 
införskaffar två stycken till inför dag två.

3.2.2  Andra dagen med teknikmaterialet på förskolan (18 barn på avdelningen)

Denna dag har en av avdelningarna på förskolan (åldersgrupp 3-5- år) planering, och det 
innebär att avdelning två (3-5 år), har hand om båda avdelningarnas barn utomhus. Detta sker 
mellan 9:00 och 11:00. På morgonen har två pojkar, Erik 5 år och Oskar 3 år, som ej var 
närvarande dagen innan, lekt med materialet, men utan batteri och lampa. Jag instruerar efter 
vilan dessa två om användningen av det elektriska, och de bygger varsin bil på samma sätt 
som de övriga gjort. Nils och hans fyraårige kamrat Niklas, leker med sina sparade 
byggkonstruktioner från dagen innan (flygplan och bil). Elsa rusar genast efter vilan fram till 
bordet och börjar bygga. Ytterligare en flicka, Jonna (fyra år) vill bygga och ber att jag ska 
hjälpa henne att bygga en bil.(Var är pedagogerna?) Jag förklarar och visar hur man kan göra 
och uppmuntrar henne att själv sätta dit hjul och skruva dit skruvar, vilket hon klarar. Nils 
bygger nu ett till mer avancerat flygplan där han behöver lite hjälp av mig för att sammanfoga 
sina delar. Han vet precis hur han vill ha det och resultatet blir en ”dubbeldeckare” Se bild 10!
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  Bild 10, ”dubbeldeckare”

Nils och Niklas vill nu återigen ha mörkt i rummet och börjar veva ner rullgardinerna. Starka
protester hörs från de övriga barn som sitter vid bordet och bygger (Elsa, Johanna, Erik och
Vilma). Denna konfliktfyllda situation pågår en stund och jag försöker hitta en lösning. Vi
kommer överens om att de som vill ha mörkt får vara i ”prinsessrummet”, där det också går
bra att mörklägga. Så pågår leken och byggandet till det är dags för mellanmål. Övriga
kvarvarande barn på avdelningen sitter i målarrummet och ritar. De är alla flickor. (4 st.) 

3.2.3 Tredje dagen med teknikmaterialet på förskolan (13 barn, 6 pojkar och 7 flickor)

Denna dag är barnen ute på förmiddagen och barnen har tillgång till materialet efter vilan. 
Elsa skyndar genast efter vilan fram till materialbordet. Jonna (4 år), Fiona (5 år), Desirée (5 
år), Viktor (4 år) samt två för materialet nya barn, Daniel, (4 år) och Sanna (5 år), ansluter sig. 
Ingen personal i närheten och jag får figurera som pedagog när barnen ber om hjälp, samtidigt 
som jag för anteckningar. Daniel bygger hjul på höjden, vill sedan ha hjälp att bygga bil, vill 
ha batteri och lampa, vill ha hjälp med att bygga flygplan och lampa, tröttnar när han inte får 
mer hjälp. Även denna dag är uthålligheten förhållandevis stor hos de barn som leker med 
materialet och de använder all den tid som står till förfogande för denna lek.
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Bild 11, Aktivitet runt bordet

 Bild 12, Lek på golvet

3.2.4  Fjärde dagen med teknikmaterialet på förskolan (13 barn, 5 pojkar och 6 flickor). 

Barnen är ute mellan 9.00-11.00. Efter vilan kl. 12:45 är det fri lek.  Mattias, 4 år och Tilde 4 
år, som ej varit med tidigare, sitter nu vid bordet. Elsa är också där samt Vilma som tidigare 
varit med. Vilma vill nu ha hjälp att bygga en bil. Mattias upptäcker hur roligt det kan vara att 
dra åt skruvarna riktigt hårt med hjälp av ett verktyg.(Se bild 14) Elsa och Tilde går in i det 
mörka prinsessrummet med en bil och tillhörande lampa. När jag efter en stund går och kikar 
på barnen i prinsessrummet ser jag att Elsa tejpat fast en häst framför bilen som nu blivit en 
vagn som hästen drar.(se bild 13). Nils har nu tröttnat på sitt flygplan och övergår till att 
bygga med lego vid bordet intill. Elsa kommer ut från prinsessrummet, ser att Vilmas bil är 
kvarlämnad på golvet (eftersom Vilma tröttnat på att leka), och säger till sin kamrat Tilde, att 
hon ”kan ha den bilen”. De går åter in i prinsessrummet och stänger dörren om sig. Övriga 
flickor sitter i målarrummet och ritar och de pojkar som ej deltar i byggleken håller till i 
dockvrån eller sitter vid bord i matrum och pusslar/pysslar. 
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 Bild 13, Häst med vagn och riddare   

Bild 14, Nu drar vi åt!

3.3 Finns intresse för materialet, skillnader eller likheter mellan pojkar och flickor, 
kamrater, uthållighet?

Under dessa fyra underssökningsdagar med det nya materialet har jag kunnat notera att vissa 
av barnen föredrar och leker gärna med samma kamrat hela tiden, några är mer uthålliga och 
sitter långa stunder och bygger eller leker med materialet, här spelar ålder mindre roll, det är 
snarare intresset för materialet som styr. Vissa barn visar osäkerhet och behöver mer hjälp och 
ledning från en vuxen, och gärna en prototyp för vad de ska bygga. De barn som visat större 
intresse för materialet konstruerar själv sina alster. Det är även dessa barn som leker rollekar 
med de konstruktioner de byggt. Det har varit en jämn tillströmning av både flickor och 
pojkar under dessa dagar. En märkbar skillnad här var, att den flicka (Elsa, 5 år), som var 
genuint intresserad av materialet, ”tog för sig”, och såg till att hon fick sitta vid bordet och 
bygga och leka med materialet. Min tolkning är att de andra flickorna lät pojkarna ta de 
platser som fanns vid bordet. En förklaring till denna tolkning är att flera av flickorna till kom 
bordet och ville bygga när pojkarna lekte på golvet och bordet var ledigt. När själva 
byggandet var mättat hos de barn som var mest intresserade, lekte dessa barn rollekar med 
sina byggda konstruktioner. Barnen kommunicerade och samarbetade med dem som ingick i 
de olika gruppkonstellationerna vid teknikbordet och i de olika lekar som förekom. 
Pedagogernas förhållande till barnen och det nya materialet var återhållsamt och endast en av 
personalen, en barnskötare, satt med vid bordet vid några tillfällen och hjälpte barnen samt 
bekantade sig med materialet och dess elektriska tillbehör. En av förskollärarna fotograferade 
dock vid några tillfällen barnens konstruktioner och deras lek med det byggda. 
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3.4 Barnens aktiviteter utan materialet

Omkring två veckor efter observationerna av barnens lek med materialet var jag åter på plats 
för att studera barnens aktivitet utan materialet. Tiden däremellan hade jag telefonkontakt med 
en av förskollärarna som blivit ombedd att observera barnens aktiviteter inomhus. 
Förskolläraren hade då kunnat se att barnen lekte mycket med lego under denna tid, vilket de 
inte ägnat sig så mycket åt tidigare. Observationen av barnens aktivitet utan materialet på 
plats utspelade sig huvudsakligen vid tiden efter vilan (12:45-14.00), eftersom barnen var ute 
på förmiddagarna och efter mellanmålet. Jag kunde vid dessa observationer se en väsentlig 
skillnad i barnens aktiviteter. Det som var anmärkningsvärt var att många av barnen bytte 
aktivitet oavbrutet och med korta intervaller. Pedagogerna fanns i rummen men deltog inte i 
någon aktivitet. Flera av flickorna satt i målarrummet och ritade eller pysslade med lägg - och 
konstruktionsspel av olika slag. Mer spring och hopp i soffan kunde märkas, speciellt bland 
pojkarna. Det löstes snabbt genom att de barn som hade mycket spring i benen fick gå ut och 
leka. Jag såg en av dagarna två flickor som rörde sig mellan rummen (småsprang) och lekte 
kurragömma. Detta tolererades av pedagogerna, kanske därför att de höll sig tysta. En annan 
populär aktivitet som jag såg under dessa observationsdagar och som aktiverade både pojkar 
och flickor i varierande åldrar var ”Happy hammer geo”. Detta material bestod av plastbrickor 
i olika geometriska former som skulle spikas fast på en mjuk platta av korkmaterial med hjälp 
av mycket små mässingsspikar och en plasthammare. 

3.5 Materialet åter på plats 

Eftersom en del av barnen vid min återkomst till avdelningen, frågat efter mitt material och 
jag ansåg att det kunde vara värdefullt att se vilken påverkan materialet hade haft på barnen, 
beslöt jag mig för att på nytt låta barnen ta del av materialet under de sista två dagarna av 
denna vecka. Jag kunde nu se en betydande och något förvånande förändring. Det visade sig 
att de pojkar (Nils och Niklas), som varit mycket intresserade tidigare och lekt hela veckan 
med materialet, nu bara var måttligt intresserade. De som nu visade intresse var främst 
flickorna, och bland dem fanns två flickor Tanja (5 år) och Sanna (5 år), som inte varit 
närvarande den vecka materialet var på plats första gången. Även de flickor som förut ej varit 
så intresserade utan hellre satt och ritade kom genast (Diana, 5 år och Fiona, 5 år) och ville 
bygga när materialet sattes fram. Dessa två flickor byggde varsin bil med lampa, lekte i 
prinsessrummet en stund men tröttnade efter ca 10 minuter och återgick till att rita. Tanja som 
ej varit med tidigare ville först ha hjälp att bygga en bil, ville sedan själv bygga något annat, 
byggde då ett flygplan. Sanna som var en ganska tystlåten och försiktig flicka fick nu sin 
chans och lekte med det flygplan hon byggt i prinsessrummet under den timme som det var fri 
lek. Detta förlopp utspelades sig under båda de dagar som materialet var återinfört. Sanna var 
dock ofta orolig och så fort hon hörde vuxnas röster utanför dörren till prinsessrummet kom 
hon ut och frågade om det var dags att plocka undan nu. När så inte var fallet återvände hon 
till sin lek. Som mest var det under dessa dagar sex barn i prinsessrummet som var det minsta 
rummet på avdelningen (ca 5 kvm). Elsa som tidigare hade byggt hela veckan byggde nu 
snabbt ihop en bil med lampa och batteri, tog den sedan till den lekvrå (köksdelen) där hon 
och kamraten Astrid ofta brukade leka olika rollekar. Hon hade nu blivit fascinerad av den el-
tejp jag hade med mig till materialet och nu hämtade hon oavbrutet nya tejpbitar till sin 
lekvrå. När jag undersökte vad hon gjorde såg jag att hon tejpat ihop en ”dörr” till deras lilla 
krypin. 
Utförlig redogörelse av de händelseförlopp som utspelade sig under de dagar materialet ej 
fanns på avdelningen finns i bilaga 3.  
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3.6  Materialet i en förskoleklass

Materialet var tillgängligt för dessa barn under en kortare tid än för förskolebarnen. Detta för 
att arbetssättet i förskoleklassen är annorlunda, mer strukturerat och styrt av schemalagd 
planering. En förmiddag var den tid jag fick till godo. Barnen delades av förskolläraren in i 
grupper om 5+5+6. Grupperna med fem personer var alla flickor. Pojkarna var alla 
tillsammans i en grupp om 6 personer. Samtliga grupper fick arbeta med materialet ca 45 
minuter. Det jag kunde se när dessa grupper arbetade med materialet var en större försiktighet 
hos flickorna, som ville ha förslag på vad man kunde bygga. Batteri och lampor var för dem 
mycket intressanta och de ville koppla ihop dessa detaljer innan de byggde något att sätta fast 
dem på. Hos pojkarna märkte jag en större konkurrens om de olika delarna. Någon roffade åt 
sig en stor del av materialet. Bråk uppstod mellan två pojkar om samma del, en pojke fick av 
pedagogen ledas ut. Mycket tejp användes av pojkarna. 

Något som märktes markant i den sista gruppen, som var en flickgrupp, var det fina samarbete 
som uppstod dem emellan. De lyssnade på varandra, hjälpte varandra att bygga likadana saker 
som den andre hade, räckte delar till varandra när så behövdes. När jag frågade barnen hur de 
tyckte att denna stund hade varit svarade flera av dem att det varit kul och någon sade att det 
ar det roligaste jobbet de hade gjort. Den sista gruppen tyckte att det var så roligt att en del av 
dem valde att stanna inne när de andra gick ut på rast, för att få fortsätta att bygga med 
materialet (De fick välja).I denna grupp var kreativiteten stor och de byggde efter en stund 
egna konstverk och tänkte själva ut vad de ville bygga. Se bilder nedan! Endast en av 
flickorna var helt ointresserad och hon fick gå tidigare eftersom inget av det som fanns 
stimulerade henne. Flera av barnen i grupperna frågade efter en stund med materialet om de 
fick leka med det de hade byggt, vilket de naturligtvis fick. Flera frågade också om de fick ta 
hem det de hade byggt. 

3.6.1  Bilder, förskoleklass

 Bild 15, skylt , förskoleklass
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Bild 16, Fantasibygge av sexårig flicka

 
Bild 17, Flickornas verk i grupp tre, förskoleklass

 
Bild 18, Bil, batteri, lampa av pojke 6 år, förskoleklass
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3.7 Sammanfattande slutsatser 

När det gäller inomhusmiljön på förskoleavdelning 3 – 5 år, har barnen, efter vad jag kunnat 
se, inte särskilt riklig tillgång på tekniska utmaningar eller utmanande material, med undantag 
av ”Happy hammer geo”. Det byggmaterial som finns utgörs av lego, duplo och de stora 
träklossar som barnen föredrog vid sin bygglek. Aktiviteten hos barnen med och utan det nya 
material jag tillförde, skilde sig åt. Med det tekniska materialet var leken mer fokuserad, och 
samarbetet mellan pojkar och flickor ökade i leken. Jag kunde även se en ökning av barnens 
uthållighet inför en och samma lek. Utan materialet kunde jag se en splittring av barnen. 
Pojkar och flickor lekte på skilda ställen, i olika rum, och flera av flickorna föredrog att sitta 
och rita. Pojkarna var mer rörliga och bytte aktiviteter i högre grad än flickorna. 

När det gäller intresse för materialet kunde jag i min undersökning se att de elektriska detaljer 
som medföljde materialet var det som inspirerade och lockade mest hos både flickor och 
pojkar. Flera av barnen klarade efter instruktioner att själv att koppla sina lampor och kablar 
till batterierna. Vid denna undersökning var intresset för detta material ej så stort av den 
personal som arbetade där. Detta skulle kunna förklaras av en rädsla att lägga sig i mitt arbete, 
rädsla för de tekniska detaljerna, eller att materialet helt enkelt var ointressant för dem. Flera 
av barnen ville ha och begärde hjälp att bygga och förstå hur de olika delarna kunde sättas 
ihop. En intresserad och stödjande pedagog är därför av stor betydelse eftersom det främjar 
barnens lust att lära och att utveckla sina eventuella inneboende talanger, samt höja sitt 
självförtroende.

I förskoleklass mottogs materialet med stor nyfikenhet och alla barn utom en flicka, tyckte att 
det var roligt att få bygga med detta material. Även här var batterier och lampor det som var 
mest fascinerande. Här syntes en större uppfinningsrikedom bland den sista gruppen som 
bestod av flickor, som utöver bilmodellerna konstruerade egna påhittade alster. (Se bild 16 
och 17). Denna uppfinningsrikedom kanske kunde bero på att dessa barn hunnit längre i 
mognadsgrad än barnen på förskoleavdelningen.

På förskoleavdelningen närmade sig flickorna materialet på ett mer försiktigt sätt och för en 
del av dem tilltog intresset efter att materialet hade varit borta under en tid. Detta skulle kunna 
tolkas som att vissa behöver tid på sig för att ta till sig ett nytt material och våga prova. En 
annan aspekt är att när intresset lagt sig hos övriga barn medför det tillgång för andra att 
laborera.

4 Diskussion

Syftet med denna undersökning har varit att observera händelser och intresse inför ett nytt 
teknikmaterial i grupper av barn i en förskola och i en förskoleklass. Vid närmare analys av 
resultatet kan jag utläsa att betydelsen är stor av en närvarande, stödjande pedagog. Jag har 
hos de flesta av barnen sett en nyfikenhet och ett intresse för mitt material i både förskola och 
förskoleklass. Många av dem behöver dock hjälp och stöd för att ta sig an materialet och 
utveckla sina färdigheter inför det nya. Mylesand (2007), förklarar att det är pedagogerna som 
skapar förutsättningarna för barnen. En engagerad pedagog stimulerar och entusiasmerar. När 
de osäkra barnen inte får det stöd och den hjälp de behöver för att förstå sammanhang och 
möjligheter med ett nytt material tröttnar de fort och återgår till invanda aktiviteter. Almkvist 
(1991), menar att det är barnets fantasi som avgör hur en leksak ska användas. Om barnet är 
fantasisvagt behöver det mer stöd och engagemang från den vuxne. Ska man då tvinga alla 
barn att bekanta sig med ett nytt material? Naturligtvis inte! Men man ska göra det möjligt! I 
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läroplanen för förskolan står det tydligt och klart att arbetslaget skall sträva efter att barnen i 
förskolan ska ställas inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, 
erfarenheter och kunskaper. För detta behövs ett engagemang och ett intresse av personalen 
som är anställd.
 Vid min undersökning fanns inte pedagogerna närvarande i det rum som materialet fanns, 
något som jag funderade lite kring. Då jag inte intervjuat personalen om orsaken till detta (det 
var ju heller inte min avsikt med undersökningen), kan jag bara spekulera i olika orsaker. Det 
kunde bero på att barngruppen är stor och att personalen ville ha kontroll på övriga barn som 
inte deltog i byggandet. En annan tänkbar orsak kunde vara okunskap och en känsla av 
otillräcklighet inför de tekniska och elektriska detaljerna. Eftersom barngrupperna de sista 
åren utökats och personalen fått allt fler barn att ta hand om hade kanske den pedagogiska 
motivationen och förutsättningarna för detta försvunnit och verksamheten övergått till ren 
barnpassning. 

4.1 Att bygga och konstruera i en fungerande inomhusmiljö

Att bygga och konstruera med ett nytt material kräver att barnet får tid att arbeta med det och 
tid att upptäcka dess möjligheter. Ett hinder för detta kan i förskolan vara den tidsstyrning 
som ofta råder och den konkurrens som kan uppstå i de stora barngrupper som ofta befinner 
sig på förskolan. Ett sätt att komma tillrätta med detta kan vara en förändring av arbetssätt. 
Att dela in barnen i olika grupper med en närvarande pedagog kan vara ett sätt, liksom att 
arbeta tematiskt. Tragetorn (1995), föreslog olika verkstäder, eller avgränsade hörn och delar 
av ett större rum, för att på så sätt låta barnen leka ostört med det intresseområde de valt. 
Även förskolan Blockflöjten hade valt att arbeta på detta sätt. (Tidningen förskolan, temaserie 
2004). För att förändra och ordna intresseutformade rum på detta sätt krävs fantasirikedom av 
den personal som är anställd. Det kanske inte är helt lätt att föreställa sig hur det skulle kunna 
se ut. För att avhjälpa detta kanske man kunde diskutera med rektor och få göra ett 
studiebesök vid förskolor som arbetar med en sådan intresseinriktad inomhusmiljö. 

Varför ska man förändra något i inomhusmiljön? Vid min observation av barnen när inte 
materialet var på plats, kunde jag se att leken inomhus var mer ostrukturerad hos flera av dem. 
Barnen tröttnade fort med det de hade påbörjat (med undantag av de ritande flickorna i 
målarrummet). Att detta skulle bero på avsaknad av just mitt material vill jag absolut inte 
påstå, men ett nytt material, vilket som helst, eller en speciell lekmiljö fångar barnens intresse 
över en tid och därmed skapas stimulans och möjligheter till lugn och ro även för dem som 
vill arbeta med annat. Detta styrks även av den forskning som Kennedy och Laike gjort av 
barn som vistas i miljöer med få utmaningar. De kunde i dessa studier se att barn som vistas i 
sådana miljöer blev mer stressade och mer utåtagerande. (Tidningen förskolan, temaserie 
2004). Även Nordin-Hultman, (2006), som undersökt och jämfört inomhusmiljöerna i 
engelska och svenska förskolor kunde i de svenska förskolorna se att det inte fanns särskilt 
mycket material som lockade och inbjöd till aktivitet hos barnen. Ett sådant material är det 
som binder och håller kvar uppmärksamheten.

Varför barnen behöver så mycket utmaningar skulle ju också kunna diskuteras. Är det en 
direkt orsak av vår i nutid så stressade tillvaro över lag? Eller är det en direkt följd av och ett 
måste för att klara av de tekniska utmaningar som vi alla mer och mer ställs inför?  När det 
gäller dessa utmaningar kan vi återgå till Tragetorn (1995) som menade att det var de 
ostrukturerade materialen som var de viktigaste leksakerna och att barnen måste få lära sig att 
transformera dessa material med hjälp av sin fantasi. En tanke som slår mig när jag läser detta 
är att barn av idag kanske blivit ”bortskämda” med de färdiga leksaker och de tekniska 
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detaljer och motorer som ofta ingår i dessa, att ett enkelt material av det slag jag introducerat 
kanske inte fångar barnens intresse över tid. Ett annat problem som kan vara en direkt följd av 
detta är att barnen helt enkelt inte vet vad de ska göra med ett enkelt byggmaterial. Då behövs 
återigen inspiration och stimulans av arbetande pedagog.

4.1.1 Genusperspektiv

I min undersökning deltog både pojkar och flickor med samma intensitet inför aktiviteter med 
mitt material. Alla fick möjlighet att bekanta sig med materialet. Jag kunde dock se att 
flickorna behövde mer hjälp att förstå hur man kunde bygga och använda materialet. De bad 
oftare om hjälp, samt ville att jag skulle färdigställa konstruktioner åt dem i stället för att 
prova själv. Pojkarna var mer benägna att prova själva. Detta gällde mer i förskolan än i 
förskoleklassen där lusten att sätta ihop delarna var lika stor hos pojkar och flickor, även om 
de elektriska detaljerna var det som lockade mest i både förskola och förskoleklass. När det 
gäller i vilka rum barnen uppehöll sig kunde jag i min studie av barnens aktiviteter utan 
materialet, se att flera av flickorna på förskoleavdelningen valde att varje dag efter vilan sitta 
och rita i målarrummet. De som inte ritade höll sig i avgränsade delar på förskolan i 
avskildhet från pojkarna. Jag såg sällan någon pojke och flicka leka tillsammans. Under 
konstruktionsleken med mitt material kunde dock pojkar och flickor sitta tillsammans och 
samarbeta och även leka med det de hade byggt. Detta kan jämföras med de resultat Rithander 
(1991) och Graf (1991) fått, angående i vilka rum och med vad flickor och pojkar leker. De 
har båda funnit att flickor ofta sitter och ritar och pysslar i målarrum eller det som kallas 
matrum, medan pojkar var mer rörliga och byggde i lekhall, eller hoppade, busade, bråkade 
eller eventuellt snickrade där tillgång till detta fanns. 

4.1.2 Flickors intresse för teknik

Vid mina observationer av barnens intresse för materialet och hur de tog sig an det, kunde jag 
i både förskola och förskoleklass, se ett stort intresse från just flickor. Kanske mer i 
förskoleklassen där flickorna med stor iver tog sig an materialet. Kunde detta bero på att 
flickorna fick arbeta i homogena grupper i förskoleklassen? Skulle resultatet vara annorlunda 
om det hade varit en blandad grupp? Kanske flickorna fick mer lugn och ro i denna grupp 
utan konkurrens av pojkar? Detta styrks av Henkels (2006), teori om att flickor bör få 
samspela under liknande förutsättningar i gemensam grupp. Wernersson (2006) talar om att 
förstärka sociala positioner i uppdelade homogena grupper. Gulbrandsen (1994) menar att 
uppdelade klasser eller grupper ger lika villkor inom gruppen.  Samtidigt är det inte 
oproblematiskt med homogena grupper då det skulle kunna förstärka stereotypa könsroller 
som Eidevald (2009), beskriver.  En tänkbar uppdelning i blandad grupp kunde vara att 
sammanföra t.ex. alla ”lugna” barn i en grupp, för att på så sätt ge flickor och pojkar 
möjlighet att vara tillsammans och samspela och ändå känna sig trygga i situationen.

Teknik har sedan 1994 införts i skolan som ett skolämne, styrt av nya styrdokument i 
läroplanen för skolan. Skogh (2001) har studerat och låtit flickor ta sig an ämnet teknik i 
speciella flickgrupper från årskurs 1 till 5. Hon har då funnit att intresset för teknik fortskred 
hos de flickor som undervisats i teknik från tidig ålder. I min studie dominerade intresset för 
de elektriska detaljerna, både i förskola och förskoleklass, och utan dessa detaljer tror jag inte 
materialet skulle ha samma genomslagskraft. En direkt slutsats av detta är ett trängande behov 
hos barnen av att få utforska mer i ämnen som har teknisk anknytning. En möjlighet att 
tillgodose detta behov är att införa teknikämnet som en obligatorisk del inom alla 
förskoleutbildningar. Eftersom kvinnor historiskt sett i tiden, (Berner, 2003), inte tillåtits 
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komma tekniken nära, har de ingen långvarig relation till detta ämne. Traditionella 
könsmönster påverkar oss fortfarande och det är för många kvinnor enklare att låta männen ta 
över än att sätta sig in i ett problem av teknisk art. I min undersökning har jag sett ett stort 
intresse för ämnet teknik hos yngre barn, och speciellt hos flickor, och jag anser därför att det 
är viktigt att man tar tillvara och stödjer detta intresse. 

4.2 Slutord

Behov av intressant och stimulerande material behövs i både förskola och skola. Material 
behöver ej vara avancerade och inköpta på institution som saluför speciellt ”pedagogiska” 
leksaker. Vilket material som upplåts till barnen i förskola och skola är mycket avhängt med 
kunskap, intresse och vilja samt motivation från involverad personal.

 Miljöer kan vara undermåliga och barngrupper alltför stora för att en god pedagogisk 
verksamhet skall kunna uppnås. Vissa förändringar går ändå att göra om vilja och motivation 
finns. Detta kräver dock en viss förståelse och kunskap om att inreda efter barns behov. Som 
ett led i detta kanske man kan hämta inspiration från annat håll, t.ex. förskolor som redan gjort 
förändringar i inomhusmiljön. 

Flickor kan ha lika stort intresse som pojkar i det berörda ämnet teknik, men kan behöva mer 
stöd och tid för att greppa detta ämne. Ett sätt att ge flickor mer stöd i teknikämnen är att 
periodvis låta dem arbeta med tillhörande material i s.k. flickgrupper och tillsammans med en 
engagerad pedagog. 

En framtida forskningsfråga kan vara att undersöka olika förskolors inomhusmiljöer och 
vilket material eller vilka utmaningar barnen där ställs inför. Man kan som ett led i detta 
undersöka i vilken utsträckning barnen får jobba med tekniska material och då även studera 
flickor respektive pojkars intresse för dessa material.
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Bilaga 1

Tillverkning av material

Vid konstruerandet av detta material har jag hämtat inspiration från tidiga barnaår där vi i 
familjen hade ett  trämekkano med byggdelar  i  olika format,  fyrkantiga,  platta,  långa eller 
korta. Dessa var i olika färger och muttrar och skruvar var av trä. Jag ville dock med mitt 
material ha en mer verklig anknytning varför jag valde skruvar av metall. Med utgångspunkt 
från detta minne startade jag min tillverkning. Jag införskaffade material i form av plywood 
(10mm), fyrkantsregel (45x45), trähjul, maskinskruvar och gängstänger i samma dimension 
(M8),  men  av  olika  längd  och  med  slät,  rund  ände,  med  tillhörande  muttrar,  en  del 
vingmuttrar samt 8 st. vinkeljärn. Jag sågade sedan med fogsvans upp materialet i lämpliga 
bitar.  Fyrkantsregeln  sågades  i  10  och  15  cm  bitar  och  plywooden  i  olika  längder  och 
storlekar. Efter detta moment borrade jag hål på flera ställen i varje bit så att barnen skulle 
kunna sätta i skruvar, hjul och sammanfoga delarna. Jag använde sandpapper att finputsa med 
så att inga stickor skulle gå ur materialet.  Delarna målades sedan i några olika färger från 
resterna  av målarfärg  jag hade hemma.  Detta  för  att  jag i  litteraturen  kunnat  se  att  barn, 
speciellt flickor attraheras av färger.
(Mylesand sid. 80) Jag skaffade sedan ett antal plastlådor i passande storlekar för de olika 
delarna. 

Innehållsförteckning över materialets olika delar:
7 st.  10 mm plywood, storlek: 65 x 405 mm
3 st   10 mm plywood, storlek: 85 x 310 mm
4 st   10 mm plywood  storlek  30 x 310 mm
6 st   10 mm plywood  storlek  40 x 110 mm
4 st   10 mm plywood  trekantiga st 90 x 90 x 90 mm
Av 40 mm fyrkantslist har jag tillverkat följande:
10  st 40 x 40 x 145 mm
  6  st 40 x 40 x 115 mm
 5 st   40 x 40 x 50 mm
 3 st   40 x 40 x 80 mm
Samt diverse småklossar såsom:
2 st.  30 x 25 x 75 mm
4 st.  20 x 40 x 40 mm
2 st.  45 x 60 x 70 mm
4 st. 25 x 30 x 40 mm
Från Peros har jag inhandlat 10 st. krokodilklämmekablar, 5 st. glödlampor med hållare, samt 
36 st. trähjul som jag borrat upp mittenhålet i till 9mm.
Från Clas Olsson har jag inhandlat 5 st. batterihållare och 10 st. 1,5 volt batterier (AA), bultar 
med dimensionen 8 mm i olika längder samt tillhörande muttrar och vingmuttrar.8 st. 
vinkeljärn. 
Tillhörande verktyg till materialet var 2 st. fast nyckel nr 13 samt en st. hylsnyckel

Priser: Det jag inhandlat från olika företag uppgår till ett sammanlagt värde av ca 300 kr.
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Bilaga 2

Föräldrabrev 1

2009-03-20 Hej!

Jag heter Carina Wojahn och läser till Förskollärare på högskolan i Gävle. Min 
inriktning är natur, teknik, matematik. Jag har tidigare varit här på praktik under 
vecka 6 och 7. Det är nu min sista termin och jag ska som avslutande uppgift göra 
ett examensarbete. Jag skulle gärna vilja göra detta arbete på denna förskola där 
jag blivit väl mottagen och barnen känner igen mig. Jag beräknar att det kan röra 
sig om ca en vecka. (V.14 eller 16) För användning av insamlat material (främst 
fotografier) behövs föräldrars medgivande. 

Under denna utbildning har jag insett att det är viktigt att barn får tillgång till 
tekniska utmaningar (på lämplig nivå). Jag tycker detta är viktigt både för barnets 
självkänsla, (att upptäcka att man kan) samt så gynnar det fantasi, kreativitet och 
finmotorik. 

Mitt examensarbete kommer att handla om hur barn tar sig an ett nytt bygg och 
konstruktionsmaterial av teknisk art. Jag kommer att tillverka ett bygg och 
konstruktionsmaterial (typ gammaldags trämekkano) och låta barnen använda sig 
av detta samt observera om intresse finns, och vad barnen kan göra med detta 
material. Filmkamera kommer inte att användas, ej heller bandspelare. Däremot 
vill jag fotografera inomhusmiljö och materialet jag har med mig samt eventuella 
byggmodeller som barnen tillverkar. Jag kommer i möjligaste mån undvika 
ansikten på bilderna och om någon bild ska användas i mitt examensarbete 
kommer förälder att tillfrågas om något barn kan identifieras. Jag kommer även 
att skriftligen dokumentera under dessa dagar. Om intresse finns får ni som 
förälder naturligtvis se det färdiga arbetet. Vid frågor om detta arbete är mitt 
telefonnummer 026/75442 eller 0733/703 872.

Fyll i nedanstående blankett och lämna den till förskolan om du inte vill
att ditt barn deltar i denna undersökning. I annat fall utgår jag ifrån att
du inte har något att invända mot ditt barns deltagande.

………………………………………………………………………………
Denna lapp inlämnas senast 27/3!

□Nej! Vårt/mitt barn får inte delta i din undersökning

Namn……………………………………………………………………..

Datum…………………………………………………………………..
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Föräldrabrev 2

Hej! 09-04-20

Jag heter Carina Wojahn och läser min sista termin till förskollärare på högskolan 
i Gävle. Inriktningen har varit natur, teknik, matematik. Jag har valt att tillverka 
och konstruera ett eget material med teknisk inriktning och se utfallet på detta i 
några förskolegrupper. Materialet liknar ett gammaldags trämekkano men det 
finns även en del elektriska tillbehör såsom batterier, krokodilklämmekablar och 
glödlampor. Jag vill nu gärna pröva materialet i en sexårsgrupp och jämföra det 
med de tidigare resultat jag fått i förskola 1-5. Teknikövningarna kommer att ske 
vid två tillfällen vecka 18 och ev. V.19. Vid denna undersökning kommer jag att 
vara på plats och observera men även handleda och gå igenom de elektriska 
detaljerna. Jag dokumenterar vad som händer när barnen tar sig an materialet 
och fotograferar det barnen eventuellt sätter ihop. Om fotografier ska användas i 
mitt examensarbete där något barn kan identifieras kommer jag först att tillfråga 
respektive förälder för ett godkännande av bildens användning. För att få påbörja 
detta arbete krävs tillstånd från föräldrarna men för att underlätta för er behöver 
ni 

endast lämna in denna lapp om ni anser att ert barn inte alls får delta i mitt projekt!

Vid frågor är min telefon 026/75442 eller 0733/703872

Avskiljes och inlämnas senast 25/4!

Klipp …………………………………………………………………….

Nej! Mitt barn får inte delta i din undersökning!

Namn på barn:…………………………………………………….

Förälder………………………………………………………………………
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Bilaga 3

Redogörelse för anteckningar tre dagar utan materialet

Dag 1, 13 barn, fem pojkar, 6 flickor
Kl.12: 50: Nils kommer genast fram till mig och frågar var jag har sakerna som de fick bygga 
med? ”Jag tycker det var roligt att bygga med de där sakerna” säger han. Elsa kommer fram 
till mig, ”klänger” lite på mig och vill att jag ska vara med och leka med dem. Jag förklarar att 
jag ska sitta och skriva lite under tiden som de leker. Elsa säger då att jag kan sitta hos dem, 
där de leker, och skriva! Jag lovar att komma om en stund.
Kl.13: 00: Elsa med kamraten Astrid är i köksdelen och leker med sina gosedjur. Nils och 
Niklas sitter vid litet bord vid pysselhylla i matrummet och pusslar, Mattias (4 år) står bredvid 
mig och tittar på när jag skriver. En flicka, Klara ( 3 år) , är i dockvrån, Viktor (4 år)leker med 
duplosak med fastsatt snöre i lekhall och som han svänger runt med. John tittar i sagoböcker i 
soffan i matrummet
Kl. 13.10: Elsa med kamrat går in i läsrummet med sina gosedjur, stänger dörren. Viktor med 
duploleksaken har gått in till de pojkar som lägger pussel i matrummet (Nils och Niklas). 
Snurrar med den i luften. Nils tar duploleksaken av Viktor. Niklas vill också ha den varefter 
en dragkamp infaller. Pedagog ingriper och Viktor får tillbaka sin leksak och går i väg till 
lekhall. Nils är nu ovän med sin kamrat och ”ska aldrig mer leka med honom nånsin”
13.13: Nils och hans kamrat är åter sams igen och fortsätter pussla. Två flickor (Diana, 5 år 
och Sanna 5 år) är i målarrummet och ritar, ytterligare två flickor, Johanna (4 år) och Vilma (4 
år), leker med djur på golvet i lekhallen. En pedagog har satt sig på stol bredvid dem och 
pratar om djuren med dem. Mattias sitter nu i knä på en pedagog.
13.20: Nils och kamrat går in i lekhall och börjar bygga med duplo. Treåriga Klara springer 
omkring för sig själv och utstöter ”glädjetjut”, John som läste bok, sätter sig på golvet bakom 
matbordet, Nils och Niklas har nu byggt en tågbana av den räls som tillhör duplo och kör med 
vagnar på den. John går nu in till flickorna i läsrummet (Elsa och Astrid). De tittar nu i böcker 
därinne. Den treåriga flickan Klara drar nu en briotax på hjul efter sig. Mattias som satt i knä 
följer pedagogen hela tiden och vill ej delta i någon lek.
13:30: Nils och Niklas börjar bråka om samma rälsbana och börjar slå och putta på varandra.
13.35: Nils och Niklas är sams igen och har nu byggt en större rälsbana. Johanna och Vilma 
som leker med djuren håller fortfarande på med samma lek. Jag lyssnar på dem och hör att de 
nu leker skola med djuren. Den förut läsande pojken John har återgått till detta. (blivit utkörd 
av flickorna från läsrummet?) Sanna ritar fortfarande i målarrummet. Mattias sitter nu på en 
liten stol och tittar på när Nils och Niklas leker.
13:40: Viktor plockar fram ett läggspel från bokhyllan i matrummet. Sätter sig på golvet och 
leker med detta. Nils och Niklas använder höga och gälla röster och pedagogen förmanar dem 
att inte skrika så till varandra..
13:45: Mattias lämnar sin stol och går fram till en pedagog. Övriga barn fortsätter med det 
som tidigare beskrivits.
13:50: Undanplockning. Alla barn får nu avsluta det de håller på med och plocka undan de 
leksaker eller material de lekt med.
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Dag 2, 13 barn 9 flickor, 4 pojkar

12:50: Nils, Niklas och Erik leker med ”Happy hammer geo”. Pedagogen kommer och säger 
att de ska gå ut nu. (De som har mycket spring i benen) ”Jag vill inte”! säger Nils. Klara 3 år 
ska också gå ut. Sanna, Johanna, Desirée, Vilma sitter och ritar i målarrummet. Viktor har nu 
tagit över ”Happy hammer geo”. Elsa och Astrid leker i köksdelen. Elsa är hunden ”Spider”.
13:00: Flickorna i målarrummet sitter nu vid ”Happy hammer geo”. Pojkarna har gått ut med 
undantag av Viktor som är kvar inne. Elsa och Astrid vill att jag ska sitta hos dem och skriva 
(föra anteckningar). De förklarar för mig att ”- här får bara tjejer vara!”.
13:10: Vilma frågar sin kamrat Johanna om de inte ska spika? (Avser Happy hammer geo). 
Ska vi inte leka katt och hund svarar då Johanna. – ”Jag vill faktiskt spika”! Säger Vilma 
bestämt.
13:15 Flickorna från målarrummet är nu i dockvrån, förutom Sanna som sitter i soffan och 
tittar på de övriga. Två av Flickorna i dockvrån håller fast den tredje. De följs sedan åt till 
lekhallen, springer sedan in i dockvrån igen (leker nu tjuv och polis).”Jag vill inte vara 
brottsling” säger en av flickorna.
13:20: Viktor har nu tröttnat på happy hammer geo, går till dockvrån och sätter en gryta på 
spisen. De tre flickorna springer omkring. Pedagogen kommer då och säger ”- Här inne 
springer vi inte, då får ni gå ut”! Vilma säger återigen - ”Jag vill faktiskt spika!”. Det vill inte 
de andra flickorna (Johanna och Desirée), och gruppen splittras. Vilma har nu gått in till 
målarrummet och plockar med några snäckor som finns i en burk. Sanna ansluter sig till 
henne. Johanna och Desirée kryper nu omkring på golvet och leker hund och katt.
13:25: Viktor är kvar vid dockspisen. Sanna och Vilma har nu satt sig vid Happy hammer geo 
och börjar spika. Diana vaknar från vilan och går in i målarrummet och sätter sig och börjar 
rita.
13:30: Johanna och Desirée leker nu kurragömma. En pedagog sitter i målarrummet och 
vässar pennor. Elsa och Astrid har nu förflyttat sig till lekhallen och klättrar i soffan där. 
Viktor kommer ut från dockvrån, sätter sig i soffan med en sagobok. Desirée och Johanna 
leker fortfarande hund och skäller som hundar. Elsa och Astrid brottas och rullar runt på 
golvet i lekhallen. Sanna och Vilma spikar med Happy hammer geo.
13:40: Viktor tar en av personalen i handen och vill att hon och han ska leka med djuren.
13:50: Desirée och Johanna är nu i dockvrån, sitter på golvet och leker en låtsaslek (Tjuv och 
polis) .I Lekhallen rör sig Elsa, Sanna och Viktor. De leker inte med något utan snurrar mest 
omkring. Viktor tar nu en personal i handen och går till soffan i matrummet.
13:55: Diana går in till Johanna och Desirée och frågar om hon får leka med dem. ”Du vet ju 
inte vad vi leker!” replikerar de. Viktor försöker brottas med pedagogen som försöker få 
honom att läsa i stället. Går motvilligt med på att brottas lite, men vill helst inte.
13:57: Undanplockning! Ropar en av de andra pedagogerna Sanna och Astrid har nu byggt en 
hinderbana av de stora klossarna. Hoppar över dem på fyra ben.(Händer och fötter) De är 
hundar. Nu måste de städa undan för det ska bli mellanmål. Barnen som varit ute kommer in
14:05: Pedagogen säger att barnen ska gå och tvätta händerna före mellanmålet.
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Dag tre, 14 barn fem pojkar och 9 flickor

12:50: När jag anländer till avdelningen kommer Elsa genast fram till mig, tar min hand och 
säger” - Du kan vara med mig”! ”- Du kan sitta här” varefter hon tar fram en liten stol till mig 
och en till sig, Ställer dessa vid köksdelen, visar att jag kan lägga blocket jag skriver i på den 
köksbänk sim hör till denna avgränsade del av matrummet. Klara springer omkring för sig 
själv. Mattias står en stund bredvid mig och tittar på vad jag gör. Viktor leker med glasstenar 
från en glasburk vid ett bord i matrummet. Desirée, Sanna och Tilde ritar tillsammans med en 
personal i målarrummet. Diana och Vilma busar omkring i målarrummet. Niklas och Erik 
vistas i lekhallen och snurrar omkring utan något egentligt att göra.
13:00: Viktor bygger med ett läggspel vid bordet. Klara tuggar på en diskborste från 
dockvrån. En av pedagogerna plockar fram ett nytt magnetläggspel, ”Mandala” (mosaik) som 
ej är färdigt för användning. Det ska klistras fast självhäftande små magneter på baksidan av 
varje liten del. Flera av barnen samlas nu omkring detta. Erik och Niklas springer i soffan. 
Mattias blir nyfiken och undrar vad de leker för kul? Kikar in till dem. Även Viktor ansluter 
sig till dessa pojkar.
13.05: Erik och Niklas springer i soffan, Mattias blir nyfiken och undrar ”vad de leker för 
kul?”. Viktor ansluter sig till dem. Den pedagog som håller på att färdigställa läggspelet 
”Mandala” försöker avstyra de hoppande barnen och säger: ”Lek någonting i stället!”. Efter 
ytterligare en stund blir pedagogen alltmer irriterad på barnens höga ljudnivå och går upp och 
tar fram byggklossar och kaplastavar åt dem samt uppmanar dem att bygga med det.
13:10: Erik, Niklas, Viktor samt Mattias leker nu med kaplastavarna i lekhallen. Barnskötaren 
sitter hos dem på golvet.
13:15: Sanna, Vilma, Desirée, Tilde samt Diana ritar fortfarande. Nils har vaknat från vilan, 
sällar sig till pojkarna med kaplastavarna. Nils böjar nu springa omkring och utstöta ljud.
(lejon)
13:20: Mattias leker med barnskötaren. Det låter nu mycket om pojkarna i lekhallen.
13:25: Erik leker med bilar, Niklas med dinosaurier. Nils vill nu bygga med ”Happy hammer 
geo”. Viktor ansluter sig till Nils.
13:30: Höga ljud hörs nu från flickorna som ritar i målarrummet.
13:32: Barnskötaren har nu ”pusskalas” med några av barnen i lekhallen. Fångar in dem och 
kramar dem. Johanna har vaknat från vilan, sätter sig i soffan. Klara sätter sig bredvid henne. 
Elsa kommer fram till mig när jag antecknar. Vill också skriva. Hon får ett papper av mig.
13.35: Flickorna i målarrummet är kvar, pratar med varandra under tiden som de ritar. Viktor 
och Nils använder fortfarande Happy hammer geo. Erik bygger nu med de stora klossarna i 
lekhallen. Bygger först något som ska föreställa ett piano, sedan bygger han på höjden. Vevar 
emellanåt runt med armarna hållandes en av träklossarna. Rasar sedan sitt verk. Mattias 
bygger nu ett torn av klossarna.
13:45: Erik och Niklas kommer till det bord där jag sitter. Studerar mig en stund, går sedan in 
i lekhallen och börjar brottas med varandra. Nils och Viktor har nu tröttnat på Happy hammer 
geo och går in i dockvrån. Där får de dock inte vara enligt pedagogen. Dörren ska vara stängd. 
Förklaring till detta ges ej.(Troligen är det för att det snart är dags för mellanmål)
13:50: Barnen börjar nu efter tillsägelse att städa i lekhallen
13:53: barnen är nu okoncentrerade och stökiga. Springer omkring, busar, skäller som hundar, 
tar varandras grejor. Erik och Niklas sätter sig i soffan och sjunger en ABC- visa. Nils och 
Elsa springer omkring och skäller som hundar. Mattias ska gå hem. Kommer fram till mig och 
säger att: ”Det ska bli skönt att vara ledig från dagis i morgon!”
14:00: De barn som tvättat händerna får sätta sig i soffan och lyssna till en saga innan det är 
dags för mellanmål.
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