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ABSTRACT 

Titel:  Barns teknikskapande. En studie av förskolebarns 
bygg- och konstruktionslek. 

Författare:  Kristina Thorshag 
Språk:  Svenska med engelsk sammanfattning 
Keywords:  Tekniklärande, förskola, design, konstruktion,  

volition, variationsteori 
 
Syftet med studien var att bidra med ny kunskap inom forsknings-
fältet teknik i förskolan genom att studera barns, och till viss del 
förskollärares, volition i bygg- och konstruktionslek för att för att 
se hur tekniskt kunnande delas mellan barn. Tre frågeställningar 
har väglett undersökningen: (1)Vad kännetecknar barns volition 
att bygga och konstruera? (2) Hur utforskar barn teknik i och ge-
nom konstruktionerna? (3) Hur uttrycks och delas teknikkunskap 
mellan barn? Studien utgår dels från ett teknikfilosofiskt perspek-
tiv, utvecklat av Mitcham och dels utifrån variationsteorins anta-
gande om urskiljning, simultanitet och variation för att utveckla 
lärandet. I studien har barns volition (viljeakt) studerats när de 
identifierar, bygger och förbättrar tekniska konstruktioner och hur 
förskollärarna stödjer deras tekniklärande. Data består av videoob-
servationer och fältanteckningar från fyra olika konstruktionsakti-
viteter. En slutsats som kan dras utifrån studiens resultat är att det 
finns en koppling mellan teknisk kunskap och volition. Med ökade 
teknikkunskaper ökade barnens volition att delta i aktiviteterna 
och utveckla konstruktionerna. Studiens resultat visar att det är 
centralt att barn och förskollärare riktar sin uppmärksamhet mot 
ett gemensamt lärandeobjekt i byggaktiviteten för att tekniklärande 
ska ske. Förskollärarnas aktiva deltagande är betydelsefullt för 
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barns tekniklärande för att kunna urskilja nya aspekter av läran-
deobjektet. De redovisade resultaten visar på ett flertal teknik-
aspekter som ges tillfälle att utforska i bygg- och konstruktionslek. 
Centrala tekniska begrepp bearbetas och barnen får erfarenheter av 
hur material och redskap kan användas för att skapa olika kon-
struktioner. Det ger också tillfälle till samarbete och att dela kun-
skap med varandra. 
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INLEDNING 

Bakgrund 
 
När jag kommer in på förskolan är frukosten nyss avslutad. Det är 
lugnt och tyst och jag går in i byggrummet för att se om jag hittar 
några barn eller lärare. Där träffar jag Ture (4:7 år) som håller på 
att bygga en kulbana. Koncentrerat försöker han koppla ihop kul-
banans övre del med den nedre, med hjälp av tjocka papprör med 
en ramp emellan. Det är ganska svårt att få det att hålla ihop. När 
han är nöjd ställer han sig vid fönstret, där banan startar, och 
släpper iväg en kula. Den rullar fint i den övre rampen men hoppar 
till och hamnar utanför anslutningen med rören. Ture funderar en 
stund och tar sedan bort papprören och lägger den undre rampen i 
en hylla i bordet i stället, så att rampen hamnar rakt under den 
övre delen av banan. Dags att prova igen. Nu rullar kulan hela 
vägen genom banan och landar på golvet. Men kulan fortsätter att 
rulla iväg över golvet. Ture bestämmer sig för att konstruera en 
”uppsamlare” för att slippa leta efter kulorna. I slutet av banan 
lägger han ett papprör med klossar bakom, så att det ska ta stöd 
mot golvlisten. Nu stannar kulan i uppsamlaren och han övergår 
till att testa olika kulor – hur rullar glaskulan, stenkulan och tyg-
kulan? 
  
Vad är det som gör att just Ture har valt att bygga en kulbana? 
Vad är det som driver hans nyfikenhet och vilja att designa och 
prova sin bana tills den fungerar som han har planerat? Det är frå-
gor som väcks hos mig när jag står i byggrummet och tar del av 
hur Ture utforskar och skapar teknik. Att veta mer om vad som 
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driver barn att bli intresserade av teknik, att bygga och konstruera 
och stanna kvar i aktiviteten har lett mig in i mitt forskningsom-
råde.  

 
På senare år har teknik lyfts fram som ett viktigt område att arbeta 
med redan i förskolan (Elvstrand & Hellberg, 2012). Dagens sam-
hälle är teknikintensivt och barn lever med teknik som en naturlig 
del av sin vardag. Eftersom förskolan är den första utbildningsin-
stans som barnen möter är det viktigt att redan där ta vara på 
barns nyfikenhet och intresse för teknik, argumenterar Stables 
(1997). Stables (1997) lyfter fram vikten av att börja med tekniska 
aktiviteter tidigt, eftersom det gör att barnens självförtroende och 
tillit till sin förmåga när det gäller teknik, grundläggs. Vidare anser 
Stables (ibid.), att barn behöver vara aktiva i sitt lärande för att få 
praktiska erfarenheter av teknik. Strävansmålen, som gäller teknik, 
har förtydligats i förhållande till tidigare läroplan, och det finns 
numera två mål i förskolans läroplan, som reviderats 2016 (Skol-
verket, 2016). Den 1 juli 2019 trädde en ny läroplan för förskolan, 
Lpfö 18 (Skolverket, 2018) i kraft och i den nya läroplanen finns 
undervisningsbegreppet inskrivet och ytterligare ett strävansmål, 
som inbegriper teknik, är inskrivet.  
 
Det första strävansmålet har fokus på att barn ska ges möjlighet att 
urskilja och utforska teknik som finns runt omkring dem i varda-
gen och att få utforska hur enkel teknik fungerar (Skolverket, 
2016, s. 10). I den promemoria (Utbildningsdepartementet, 2010) 
som skrevs inför revideringen av läroplanen, läggs stor vikt vid att 
barn ska bli medvetna om den teknik som de använder varje dag. 
De ska också ges möjlighet att analysera vardagsföremål för att 
förstå hur de fungerar och även få reflektera över dess använd-
ningsområden, material, konstruktion och utformning (Utbild-
ningsdepartementet, 2010). I promemorian står också att reflekt-
ionen kring de tekniska föremålen bidrar till att främja barnens 
kreativa tänkande, något som även är viktigt för att utveckla för-
mågan att lösa problem (Utbildningsdepartementet, 2010) 

 
Det andra strävansmålet handlar om att barn ska få ”utveckla(r) 
sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika 
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tekniker, material och redskap” (Skolverket, 2016, s.10). Av tradit-
ion är att bygga och konstruera en vanligt förekommande aktivitet 
på förskolan, som kan ge tillfällen till lek och lärande inom teknik. 
Det kan vara allt från att bygga kojor till att konstruera enkla red-
skap. Beroende på vad som ska byggas eller konstrueras, kan ofta 
en variation av material användas. Van Meeteren och Zan (2010) 
visar på flera aspekter som ryms i bygg- och konstruktionslekar i 
förskolan. Dessa ger tillfälle att utforska balans och hållfasthet hos 
olika konstruktioner och material. Barnen får träna på att använda 
olika redskap, ta isär och sätta ihop delar, bygga modeller samt 
pröva olika tekniker. En viktig del av konstruktionleken är den 
tekniska processen när barnen får pröva sig fram genom att an-
vända olika lösningar, något som Ture gör när han konstruerar sin 
kulbana. När barnen undersöker och upptäcker sin omvärld på 
detta sätt, får de möjlighet att utveckla såväl det spatiala tänkandet 
som motoriken. Eftersom många ämnen, som matematik, språk, 
teknik och estetiska ämnen, används blir teknik samtidigt ett verk-
tyg för att förstå olika fenomen i närmiljön och i samhället. Turja, 
Endepohls–Ulpe och Chatoney (2009) lyfter fram leken som cen-
tral för den grundläggande teknikundervisningen. I sina rollekar 
bygger och konstruerar barnen rekvisita och lekredskap. De an-
vänder olika slags material som till exempel återvunnet material 
och byggklossar. I fantasin kan allt bli möjligt. I leken får barnen 
experimentera och träna sig på att lära känna olika slags material 
och redskap (Turja et al. 2009).  
 
Forskningsfältet teknik i förskolan är begränsat, även om flera stu-
dier publicerats de senaste åren. De flesta studier som har gjorts är 
dock med barn från åtta år och äldre (Mawson, 2013; Turja et al., 
2009; Bjurulf, 2008). Det finns en del forskning om förskollärares 
syn på teknik i förskolan (se till exempel Sundqvist, 2016; Hellberg 
& Elvstrand, 2012), men det finns begränsat med kunskap om 
yngre barns teknikskapande och kunnande. Därför ämnar jag ge-
nom denna studie bidra till forskningsfältet teknik i förskolan ge-
nom att lyfta fram och synliggöra vardagstekniken, då barn (4-5 
år) bygger och konstruerar med olika tekniker, material och red-
skap.  
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Teknik som begrepp 
Teknik är ett omfattande och ganska svårtolkat begrepp. Därför 
kommer begreppet teknik i denna avhandling att definieras och av-
gränsas i relation barns teknikskapande aktiviteter i förskolan Or-
det kommer ursprungligen från têchne, som är grekiska och brukar 
översättas med konst, hantverk eller skicklighet (Mitcham, 1994, 
Liedman, 2001). En vanlig betydelse av teknik är tillverkning och 
användning av artefakter (Mitcham, 2001). I svenska språket an-
vänds ofta begreppet teknik för att tala om tekniska föremål eller 
tekniska processer.  Med begreppet teknologi avses läran eller kun-
skapen om teknik och då handlar det mer om ingenjörsvetenskap 
och teknikvetenskap (Björkholm, 2015). Ordet är en sammansätt-
ning av têchne och logos, som betyder lära eller förstå. Det eng-
elska ordet technology inbegriper båda de svenska begreppen tek-
nik och teknologi. 
 
I dag skiljer sig innebörden av teknik från den antika, som också 
innefattade konst och hantverk, och handlar mer om hur männi-
skan använder tekniska lösningar för att utveckla föremål som till-
fredsställer behov i vardagen. Det blir också tydligt om man frågar 
ett barn vad teknik är (de Vries, 2005; Svensson, 2011). Då svarar 
de oftast med en lång lista på tekniska artefakter, som dator, 
läsplatta och mobiltelefon, vilka de har egna erfarenheter av att 
använda. Den färdiga produkten är alltså den första erfarenheten 
som fås av teknik, och inte själva tillverkningsprocessen eller den 
teknik som ligger bakom (de Vries, 2005). Elvstrand, Hallström 
och Hellberg (2018) lägger kunskap till sin definition av teknik ef-
tersom kunskap behövs för att kunna tillverka eller använda objekt 
(Mitcham, 1994). I den tekniska kunskapen finns också en skillnad 
mellan ”veta att” och ”veta hur” något ska göras (Ryle, 
1949/2009). Johansson och Sandström (2015) skriver om det ”vid-
gade teknikbegreppet” (s. 10) och den förvirring det kan medföra 
att förstå vad ämnet teknik i skolan ska innehålla. Det kan vara 
problematiskt att teknikbegreppet används med olika betydelser. 
Ginner och Mattsson (1996) ger följande definition på teknikbe-
greppet som används i skolan:  
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Teknik är allt det som människan sätter mellan sig själv och sin 

omgivning och naturen för att uppfylla olika behov samt de 

kunskaper och färdigheter hon utvecklar och förvaltar i denna 

problemlösande process. (s. 22)   

 
Det finns flera sätt att definiera teknik som kunskapsområde men 
tre gemensamma aspekter, problemlösning, design och praktiskt 
arbete, kan urskiljas (se till exempel Lewis, 2009). Dessa aspekter 
pekar mot att det krävs olika typer av teknisk kunskap för att 
kunna genomföra de olika aktiviteterna. Teknik i förskolan hand-
lar om att barn ska ges möjlighet att utforska, undersöka och re-
flektera över teknik som de använder i vardagen. Det kan till ex-
empel vara olika lösningar att sammanfoga material i en kon-
struktion, att undersöka hur pedalhinken fungerar eller att reflek-
tera över att det finns flera sätt att knäppa en jacka - med knappar, 
blixtlås eller kardborrband. Det ger barnen möjlighet att utveckla 
sitt kunnande om vad teknik och tekniska lösningar är och att det 
finns olika sätt att lösa dem på. Läraren har en viktig roll att fylla 
vad det gäller att utveckla barnens erfarenheter och att synliggöra 
teknik. I denna uppsats innefattar bygg- och konstruktionslek både 
barns spontana teknikaktiviteter och aktiviteter planerade av förs-
kollärare. Teknikaktiviteterna blir på så vis mer eller mindre lek-
fulla, beroende på syfte och innehåll. 
 
I uppsatsen har delar av teknikfilosofen Mitchams (1994) ramverk 
använts. Teknikfilosofin intresserar sig för vårt tänkande om tek-
niken. Mitcham (1994) har definierat fyra dimensioner av teknik 
(se även kapitlet Teoretiska utgångspunkter). Den första handlar 
om att göra och använda teknik, med hjälp av maskiner och verk-
tyg, för att tillverka objekt – teknik som objekt. Den andra handlar 
om den kunskap och det kunnande som behövs för att kunna till-
verka något, teknik som kunnande. I studien studeras barns tek-
niska kunskap som används eller behövs för att skapa, konstruera 
eller göra tekniska lösningar. Den tredje dimensionen innefattar 
den aktivitet då något tillverkas med hjälp av teknisk kunskap, 
teknik som aktivitet. Den fjärde innebörden är teknik som volition 
och handlar om den tekniska viljan, människans intentioner och 
motiv att designa produkter och genomföra tekniska aktiviteter. 

19



20 
 

Mitcham (2001) beskriver teknik som volition som att veta hur 
teknik används och hur dess konsekvenser förstås. Begreppet vo-
lition, med koppling till utbildning, studerades redan av Dewey 
(1895/1964) och James (1904) (Corno, 1993). Det ses som en del 
av ett självreglerande system som även innefattar kognition, moti-
vation och känsla och är en viktig förutsättning för att en männi-
ska ska kunna nå sina uppsatta mål. Men Mitcham (1994) skriver 
att det finns ett problem med att kunna avgöra en persons motiv 
att utföra en handling, eftersom det egentligen bara är personen 
själv som kan veta vilka motiv den har. Begreppet volition används 
som beteckning på barns egen vilja och motiv att delta i teknikak-
tiviteter (Mitcham, 1994; 2001; Corno, 1993).  Corno (1993) defi-
nierar volition som processen att genomföra och delta i beslut eller 
”viljestyrka” (Corno, 1993). Ett svenskt begrepp som skulle kunna 
användas är viljeakt som enligt Svensk Ordbok (SO, 2009) betyder 
”handling som utförs (enbart) på grund av den handlandes vilja, 
trots svårigheter”. Eftersom begreppet volition innefattar både 
vilja, motiv och intention, har jag valt att använda detta. I studien 
har barns volition studerats när de identifierar, bygger och förbätt-
rar tekniska konstruktioner samt hur förskollärarna stödjer deras 
lärande.  

 
Syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande syfte är att studera barns, och till viss del 
förskollärares, volition i bygg- och konstruktionslek för att se hur 
tekniskt kunnande delas mellan barn. Därigenom framkommer nya 
perspektiv som bidrar till att vidga synen på vad teknikämnet kan 
innehålla i förskolans kontext.  
De övergripande frågeställningarna är: 

1. Vad kännetecknar barns volition att bygga och konstruera?  
2. Hur utforskar barn teknik i och genom konstruktionerna? 
3. Hur uttrycks och delas teknikkunskap mellan barn? 

 
Kappans disposition 
Uppsatsen är en sammanläggningsavhandling och består av två ar-
tiklar och en kappa. Förutom denna inledning, omfattar kappan 
sju kapitel, exklusive referenslista. Dessa kapitel har följande inne-
håll: 
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Kunskap i ett tekniskt perspektiv: Några olika perspektiv på kun-
skap presenteras i relation till studiens teknikfokus.  
 
Forskning om små barns tekniklärande: Kapitlet ger en översikt av 
forskningsfältet som rör barns tekniklärande. Ett avsnitt behandlar 
forskning kring bygg- och konstruktionslek. Därefter behandlas 
forskningsresultat, som handlar om förutsättningar för att arbeta 
med teknik i förskolan. Slutligen redovisas artiklar som handlar 
om teknikundervisning i förskolan.  
 
Teoretiska utgångspunkter: De teoretiska utgångspunkterna för 
uppsatsen redovisas. Materialet har analyserats utifrån två olika 
perspektiv: ett teknikfilosofiskt och variationsteoretiskt perspektiv. 
 
Teknik som lärområde i förskolan: I kapitlet ges kontexten för stu-
dien med förskolans uppdrag vad det gäller teknik i styrdokumen-
ten och vilket innehåll ämnet kan ha i förskolan. Här ges också en 
kort historik avseende förskolans ideologiska grund. 
 
Metodologiska utgångspunkter: De metodval som gjorts beskrivs 
och diskuteras. En redogörelse görs av använda metoder, urval och 
genomförande. 
 
Resultat: De båda delstudiernas resultat presenteras och kopplas 
till syftet och de övergripande forskningsfrågorna. En syntes av de 
båda delstudiernas resultat redovisas. 
 
Diskussion: Här diskuteras studiens syfte, forskningsfrågor och re-
sultat i relation till tidigare forskning. Några praktiska implikat-
ioner som studiens resultat kan ha för praktiken presenteras. Slut-
ligen görs en kortare metoddiskussion och tankar om fortsatt 
forskning läggs fram.  
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KUNSKAP I ETT TEKNISKT PERSPEKTIV  

Kunskap kan beskrivas som människans relation till sin omvärld 
och hur omvärlden erfars. Marton och Booth (2000), som utgår 
från ett fenomenografiskt perspektiv på kunskap, skriver att kun-
skap är att kunna urskilja olika aspekter av ett fenomen. Ju mer 
som lärs om något, desto fler aspekter kan urskiljas av fenomenet. 
Lärandet går från en odefinierad helhet till att kunna urskilja speci-
fika delar, som sedan integreras till en helhet. Kontexten blir en del 
av kunskapen och sammanhanget blir avgörande för vilken kun-
skap som blir möjlig att utveckla. Marton och Booth (2000) menar 
att när vi människor lär oss är vi medvetna om världen omkring 
oss och lärandet måste därför bli en del av den värld som vi känner 
till. Lärandet är icke-dualistiskt, det sker i samspel mellan indivi-
den och omvärlden. Det går inte att skilja den lärande från det som 
lärts.  
 
Variationsteori är en teori om lärande som beskriver vilka förut-
sättningar som krävs för att ett lärande ska ske. Lärandet har alltid 
ett objekt, något som ska läras. Det består av en vad och en hur-
aspekt. Vad handlar om innehållet, lärandets objekt och vilken be-
tydelse innehållet har för individen. Hur är på vilket sätt lärandet 
erfars, den subjektiva förståelsen av innehållet. Båda aspekterna är 
viktiga för att förstå hur lärandet går till (Runesson, 2006; Mar-
ton, 2015). Vilka aspekter som kommer i förgrund och fokuseras, 
beror på en människas tidigare erfarenheter. En urskild aspekt har 
en dimension av variation, så variation är nödvändig för att lä-
rande ska ske. Med variation menas att det är vissa aspekter hos 
lärandeobjektet som hålls konstanta medan andra varieras och bil-
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dar ett variationsmönster (Lo, 2014). Enligt variationsteorin har ett 
lärande skett när barnet ändrat sitt kvalitativa sätt att se på något 
och fått djupare förståelse för lärandeobjektet, eftersom barnet nu 
kan se nya aspekter som den tidigare inte varit medveten om.  
 
Andra sätt att definiera kunskap är till exempel den grekiske filoso-
fen Aristoteles indelning episteme, têchne och fronesis. Episteme 
avser den vetenskapliga, teoretiska kunskapen, têchne står för 
praktisk, produktiv kunskap och fronesis står för praktisk klokhet 
(Gustavsson, 2002).  Gustavsson (2002) översätter de tre kun-
skapsformerna med att veta, att kunna och att vara klok och me-
nar att alla tre kunskapsformerna behövs utan att det finns någon 
motsättning mellan dessa. 
 
Utifrån ovanstående indelning härstammar begreppet teknik från 
têchne som kan översättas med hantverkskunnande och konstnär-
lig verksamhet (Mitcham, 1994; Gustavsson, 2002). Teknisk kun-
skap beskrivs som både praktisk och teoretisk och ska inte ses som 
tillämpad teori. Den teoretiska kunskapen är mest tyst kunskap 
men uttrycks både fysiskt och mentalt (Björkholm, 2015; Gustavs-
son, 2002; de Vries, 2005). Det innebär att teknisk kunskap inne-
fattar de fyra aspekter som skrivs fram i läroplanen för förskolan: 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (Skolverket, 2016; 
SOU 1992:94, Carlgren, 1994; Carlgren 2009). Dessa fyra 
aspekter samspelar med varandra och ska, enligt Carlgren (1994), 
ses som icke-hierarkiska. Fakta och förståelse förutsätter varandra, 
eftersom faktakunskapen måste tolkas och förstås och förståelse 
inte kan finnas utan fakta att förstå. Färdighet fokuserar på själva 
utövandet och innebär att ”veta hur”.  Förtrogenhet är grundat på 
erfarenhet och handlar om att ’veta vad’. Lärande sker alltid i ett 
sammanhang och de fyra olika formerna av kunskap samspelar 
med varandra. För att lära behövs både kognitiv kunskap och sinn-
lig erfarenhet. Olika individer använder sig av de olika kunskaps-
formerna i varierande utsträckning och kunskapsformerna ska inte 
ses som en stegvis utveckling. Björkholm (2015) beskriver teknisk 
kunskap som olika sätt att urskilja och erfara aspekter av det som 
ska läras. Individen utvecklar olika sätt att se och göra och lär sig 
teknik genom och av handling (Björkholm, 2015). I det svenska 
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perspektivet på teknisk bildning finns tanken att samhällets med-
borgare behöver grundläggande och allsidiga kunskaper i teknik 
som hjälper individen att inte bara hantera tekniken, utan även att 
ha kunskaper om teknikens påverkan på individ, samhälle och 
miljö, för att kunna göra medvetna val (Hallström, 2009). På eng-
elska används begreppet technological literacy, som kan översätta 
med ”teknisk allmänbildning” vilket, enligt Hallström (2009) även 
ger ett demokratiskt perspektiv på teknik. 
 
Ett annat sätt att se teknisk kunskap är McCormicks (2004) indel-
ning i processkunskaper, begreppskunskaper och situationsmedve-
tenhet. Processkunskaper innefattar färdighetskunskaper och me-
toder som bland annat innefattar design, problemlösning, modelle-
ring och strategiskt tänkande. Han menar att det som behandlas 
mest i skolan är problemlösning och design. Det är problematiskt 
att lära ut tekniska begrepp, eftersom det krävs olika typer av be-
grepp beroende på vilket teknikområde som behandlas. För att 
kunna lyckas lösa ett problem krävs en viss kunskap inom områ-
det. Med utgångspunkt i det situerade lärandet beskriver 
McCormick (2004)  relationen mellan lärande och kunskap. Han 
argumenterar för att både tidigare erfarenheter och kontexten på-
verkar hur vi tar oss an och löser problem. Det finns en tydlig 
koppling mellan att göra och att veta. Det är grundläggande för 
teknikundervisningen, skriver McCormick (2004), och det är vik-
tigt att läraren gör barnen delaktiga i hela processen, så att inte lä-
raren bara presenterar färdiga lösningar. Innehållet i undervisning-
en ska vara meningsfullt och kunna relateras till verkligheten. Lä-
randet är situationsbaserat och relateras till den kontext i vilken 
lärande äger rum. Situationsmedvetenhet är en form av förtrogen-
hetskunskap och handlar om kunskaper om när, var och hur pro-
cesskunskaper och olika begrepp ska användas. McCormick 
(2004) betonar att lärare behöver vara medvetna om att eleverna 
har svårt att överföra kunskap från en kontext till en annan. Det 
situerade lärandet ställer krav på läraren att ha kunskaper om ele-
vernas tidigare erfarenheter av olika processer. De Vries (2005) 
påpekar att det är svårt att lära ut teknisk kunskap enbart genom 
faktatexter till eleverna. Den måste undervisas och läras på annat 
sätt och det som troligen är det bästa sättet är när läraren visar och 
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eleven får lära sig genom att prova, liksom gamla tiders mästare 
och lärjunge (de Vries, 2005). Att få arbeta praktiskt är något som 
Lewis (2009) lyfter fram som teknikämnets styrka, då det främjar 
andra kunskaper och förmågor än de som behövs i de teoretiska 
ämnena. Lewis (2009) slår fast att teknikundervisningen ger barn 
möjlighet att utveckla sin kreativa sida genom att de får vara upp-
finningsrika när de arbetar med problemlösning och design. Tek-
nikämnet kan ge barnen en vidgad syn på lärande, argumenterar 
Lewis (2009), eftersom det kan vara praktiskt samtidigt som det 
kräver eftertanke och kreativitet.  
 
De Vries (2005) och Sjøberg (2010) resonerar kring skillnaden mel-
lan naturvetenskaplig och teknisk kunskap. Det har varit en lång 
diskussion om huruvida teknik ska ses som tillämpad naturveten-
skap, men enligt Sjøberg (2010) och de Vries (2005) finns en enig-
het idag om att teknik är en egen kunskapsform. Sjøberg (2010) 
skriver att tekniken existerade långt före naturvetenskapen och var 
oberoende av naturvetenskapens strävan att förstå och förklara 
olika fenomen. Redan på stenåldern utvecklade människor teknik 
för att till exempel tillverka olika redskap. Det var först under 
1800-talets senare hälft som naturvetenskap och teknik kopplades 
ihop. Sjøberg (2010) lyfter fram ångmaskinen som exempel på hur 
tekniken i stället drivit fram behov av att utveckla fysiken, i det fal-
let termodynamiken. De Vries (2005) menar att en tydlig skillnad 
är att de båda områdena har olika syften: 

 
…science aims at developing new knowledge about reality as it 

is while technology aims at changing reality according to our 

needs and desires. (s.38).  

En annan skillnad är att naturvetenskapen beskrivs som mer all-
mängiltig. De naturvetenskapliga formlerna gäller överallt, i alla 
miljöer. Däremot är teknik mer specifik och går inte automatiskt 
att överföra till andra situationer (de Vries, 2005). Naturveten-
skapsmän ses som mer problemorienterade och tekniker ses som 
mer lösningsfokuserade. Något som är specifikt för teknik är att 
det berör många olika områden. Som exempel lyfter de Vries 
(2005) fram designproblem, som inte bara handlar om kunskap 
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som rör tekniska data utan även om kunskaper om vad kunden vill 
ha, kostnader, lagstiftning och mycket annat. Arthur (2009) argu-
menterar för att teknik och naturvetenskap utvecklas tillsammans 
och befruktar varandra - naturvetenskapen är nödvändig för att 
upptäcka och förstå komplexa fenomen och för att utveckla avan-
cerad teknik krävs kunskap om till exempel olika material. Arthur 
(2009) ger exempel på hur det naturvetenskapliga arbetssättet har 
ändrats genom användandet av avancerad elektronisk utrustning 
för att studera DNA inom biofysiken. Han ger också exempel på 
hur astrofysiken har utvecklats genom att kunna studera rymden 
med teleskop. Tekniken har i sin tur påverkats av de naturveten-
skapliga metoderna, som gett värdefull kunskap om exempelvis 
elektricitet och olika materials beskaffenhet. Ett annat viktigt ex-
empel är den roll som dagens datorer spelar inom den naturveten-
skapliga forskningen.  
 
Ett exempel från denna studie, som kan ses både ur ett tekniskt och 
ur ett naturvetenskapligt perspektiv, är den hemgjorda gungbrä-
dan. Ur ett teknikperspektiv är gungbrädan ett exempel på en 
tvåarmad hävstång och hävstången är en av teknikens fem enkla 
maskiner. Med teknikens perspektiv handlar det om att utnyttja 
hävstången för att få en dynamisk rörelse, när brädan rör sig upp 
och ner. I studien är barnens fokus riktat mot denna dynamiska rö-
relse och de är intresserade av att hålla brädan i rörelse för att 
kunna gunga upp och ner. Under aktiviteten utvecklar barnen kun-
skap om hur deras placering påverkar möjligheterna att gunga på 
brädan. Sett ur ett tekniskt perspektiv får barnen erfarenhet av att 
gungbrädan är i balans när den hålls stilla, genom att två barn sit-
ter på brädans ena ände, så att den hålls ner, samtidigt som ett 
barn sitter uppe i luften på den andra sidan. Ur ett naturvetenskap-
ligt perspektiv blir gungbrädan främst ett sätt att visa på fenome-
nen jämvikt och balans. Ur det perspektivet är gungbrädan i balans 
när jämvikt uppstår mellan gungbrädans båda sidor. 
 
I exemplet med gungbrädan riktar barnen sitt intresse mot att ut-
forska teknikaspekter, i detta fall dynamisk rörelse, eftersom de vill 
få saker att hända. I de studier som ligger till grund för denna upp-
sats är det barnens situerade lärande i förskolekontext som fokuse-
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ras. Att fånga barns tekniklärande, hur det uttrycks, tas emot av 
andra barn samt omkonstrueras i handlingar utgör fokus för ana-
lyserna. Till viss del skiljer sig mitt fokus från hur tidigare forsk-
ning genomförts, vilket beskrivs i nästa kapitel. 
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FORSKNING OM SMÅ BARNS  
TEKNIKLÄRANDE 

Forskningsfältet om små barns tekniklärande är under utveckling 
(Turja et al.2009; Mawson, 2013; Hallström et al. 2015). De flesta 
studier som hittills gjorts är om barn från 8 år och uppåt. Axell 
(2013) gjorde en översikt av internationella studier om teknik i för-
skolan och konstaterade då att det saknades forskning om den 
svenska förskolans teknikundervisning. Genom studier av bland 
andra Kilbrink,  Bjurulf, Blomberg, Heidkamp och Hollsten (2014), 
Hallström, Elvstrand och Hellberg (2015), Sundqvist (2016) samt 
Sundqvist och Nilsson (2018) har det skett en utveckling av forsk-
ningsfältet i Sverige. Nedanstående översikt har inte ambitionen att 
vara heltäckande utan vill ge en bild av den forskning som finns 
inom området. För att få syn på utvecklingen av forskningsfältet 
gjordes en sökning i databaserna ERIC och Scopus. Sökningen har 
gjorts med inriktning mot förskolan och små barn samt med fokus 
på design, konstruktion och tekniklärande (technology education, 
engineering). I urvalet av artiklar har de som behandlar digital tek-
nik valts bort. Fokus i denna undersökning är barns tekniklärande, 
men för att få en helhetsbild av fältet har även artiklar som be-
handlar förutsättningar för att arbeta med teknik i förskolan tagits 
med. Några artiklar med inriktning mot naturvetenskap finns med 
i översikten, eftersom de tillfört kunskap som är relevant även för 
arbetet med teknik. Översikten är indelad i tre delar: Barns tidiga 
lärande i teknik, Bygg- och konstruktionslek och Teknikundervis-
ning i förskolan.  
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Barns tidiga lärande i teknik 
Studier som behandlar barns möjligheter till tidigt tekniklärande 
ger förslag på många olika aktiviteter och teman som kan använ-
das för att lyfta fram teknikundervisningen i förskolan och få barn 
intresserade av teknik (Parker-Rees, 1997; Mawson 2011; 2013; 
Milne & Edwards, 2011). Något som betonas är lekens betydelse 
för barns tidiga lärande (Mawson, 2103, Turja, Endepohls-Ulpe & 
Chatoney 2009; Parker Rees, 1997, Hallström, Elvstrand & Hell-
berg, 2015). I förskolans policydokument antas lek och lärande 
vara integrerade och lek ses som en förutsättning för lärande, men 
Sundqvist och Nilsson (2018) drar utifrån sin intervjustudiestudie 
slutsatsen att i praktiken ser inte lärarna det alltid så, utan lek och 
lärande ses som olika delar. Det kan bero på att många lärares syn 
på leken är att den tillhör barnen och att de vuxna inte ska delta 
(Sundqvist & Nilsson, 2018). Men enligt Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2016) är det angeläget att integrera lek och lärande 
för att öka kvaliteten på förskolans verksamhet. De menar att för-
skollärarna måste ha kunskap om hur de kan använda leken för att 
stötta barns lärande och utveckla barns kompetens. Lärandet ska 
inte ses som skilt från lärarledda aktiviteter, eller från lek, utan alla 
situationer under dagen ska ses som lärande tillfällen, även vid 
t.ex. måltidsituationer och påklädning (Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 2016; Turja et al., 2009). Det internationella begreppet 
”learning through play” kan, enligt Eidevald och Engdahl (2019), 
sammanfatta leken som grunden för utbildning i förskolan. De lyf-
ter fram flera lekrelaterade processer som ryms inom ramen för ut-
bildning i förskolan och som förskolan ska skapa förutsättningar 
för. Mellou (2006) har gjort en sammanställning av klassiska och 
moderna lekteorier. Enligt dessa teorier leker barn av inre motivat-
ion, fri vilja och lust. Mellou (2006) skriver att leken är en inform-
ationssökande process där barnet får interagera med omgivningen. 
Genom leken lär sig barnet att lära (Mellou, 2006). I denna upp-
sats är utgångspunkten att bygg- och konstruktionslek innefattar 
både barns spontana aktiviteter och teknikaktiviteter planerade av 
förskollärare. Beroende på syfte och innehåll med aktiviteterna, 
blir de därför mer eller mindre lekfulla. 
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Parker-Rees (1997) utgår från ett social-konstruktivistiskt perspek-
tiv på lek. Han ser tydliga kopplingar mellan lek och teknikaktivi-
teter och menar att undervisning i design och teknik kan göras på 
ett lekfullt sätt för att främja barns fantasi. Parker-Rees (1997) på-
pekar att vuxna behöver uppmärksamma barns fria lek för att visa 
att den är viktig. Den fria leken är också ett sätt för barnen att 
delge sin tankevärld för de vuxna. Parker-Rees ser en fara i att man 
redan under barns första år i skolan visar att lärarstyrda aktiviteter 
är viktigare än de barninitierade, mer fria aktiviteterna.  I leken 
behöver inte barnen lyckas och prestera, utan där vågar de prova 
nya sätt och vara kreativa när de till exempel löser problem. Ge-
nom att använda artefakter på ett lekfullt och kreativt sätt, utveck-
lar barnen förståelse både för objektet och vad det kan represen-
tera. Parker-Rees (1997) kopplar detta till hur designers arbetar 
när de prövar sig fram med skisser och modeller. Barn behöver 
också få möjlighet att prova olika material, redskap och tekniker 
för att visualisera sina idéer. Att lära sig utforma sina idéer i leken, 
kan hjälpa barnen att utveckla idéer men också att ge dem verktyg 
för att organisera information (Parker-Rees, 1997).  

 
Turja et al. (2009) resonerar också kring relationen mellan lek och 
lärande och tar utgångspunkt i Mitchams (1994) begrepp ”teknik 
som aktivitet”. De argumenterar för att barn lär sig genom rollekar 
och låtsaslekar som kan kopplas till teknik: t.ex. producera, kon-
struera, designa, använda problemlösning och teknik. Aktiviteterna 
kan omformas och användas i barns lek eller i mer traditionella ak-
tiviteter med tydligt syfte (Turja et al., 2009). I leken använder sig 
barnen av olika roller och kan till exempel ta rollen som designer, 
uppfinnare, teknikanvändare eller reparatör. Även om de har be-
gränsad erfarenhet av teknik, kan de lära sig genom rollekar och 
utforska teknikaktiviteter genom att imitera dem. Turja et al. 
(2009) delar, utifrån en konstruktivistisk syn på lek, in lekarna i tre 
kategorier. En kategori är praktiska, funktionella lekar där barnen 
får lära känna artefakter, material och fysikaliska fenomen, samt 
lära sig använda verktyg och tekniker. En annan kategori är sym-
bollekar, då barnen använder sin fantasi och tränar på problem-
lösning. I fantasin kan barnet föreställa sig olika händelser och vad 
som helst kan bli möjligt. Den tredje kategorin är rollekar där ett 
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objekt kan bli det som passar för stunden. Rollek ses som basen för 
konstruktionslek där barnen använder konkreta objekt som Lego 
eller återvunnet material och skapar olika objekt. Aktiviteter som 
handlar om att tillverka kan ge rika möjligheter att reflektera över 
t.ex. arbete, tekniker, verktyg och produktion av föremål. Drama 
och rollspel blir tillfällen för barnen att prova och utforska. När 
barnen tillverkar får de möjlighet att utveckla språket med tekniska 
begrepp. Turja et al. (2009) konstaterar dock att tillverkandet på 
förskolan har en tendens att stanna vid att tillverka en produkt och 
bara se till resultatet, t.ex. att göra presenter och juldekorationer, 
och inte utforska processen.   
 
I både Mawsons (2011) och Hallströms et al. (2015) studier lyfts 
sandlådan fram som den vanligaste platsen för tekniklekar utom-
hus. Där gör barnen sandkakor, bygger vägar och transporterar 
olika material på vägarna. Inomhus är konstruktionslek den van-
ligaste teknikaktiviteten (Mawson, 2011; Hallström et al., 2015). 
Förskolor har ofta tillgång till ett flertal olika material för kon-
struktion. Hallström et al. (2015) visar i en etnografisk studie med 
38 barn (3-6 år) att det är skillnad på flickors och pojkars kon-
struktionslek. De har delat in leken i konstruktion som lek och 
konstruktion för lek. För pojkar var oftast själva byggaktiviteten 
central i leken. Hallström et al. (2015) tar utgångspunkt i 
Mitchams (1994) fyra dimensioner av teknik och ser att flickorna 
var mer intresserade av teknik som objekt och de tillverkade saker 
som de använde i leken. De var användare av teknik. Pojkarna 
hade teknik som aktivitet. De rev ofta det de byggt när de var klara 
och började om igen. Lärarna uppmuntrade flickors och pojkars 
tekniklekar på olika sätt, vilket gjorde att könsskillnaderna i hur 
barnen hanterade teknik kvarstod. Hallström et al. (2015) konsta-
terar att det oftast är barnen själva som tar initiativ till teknik-
lekarna. I leken samspelar de med varandra för att lösa problem 
eller utveckla en gemensam idé. Då är oftast inte lärarna så aktiva 
och de uppmuntrar sällan barnen att starta tekniklekar. Men det är 
först när lärarna är med och stöttar barnen i den fria leken, som 
det kan ske ett tekniklärande (Hallström et al., 2015).  
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Mawson (2013) har i en etnografisk fallstudie undersökt barns (3-
4-åringar) samarbetslekar på två förskolor på Nya Zealand och 
observerat hur de på egen hand initierar teman och utvecklar leken 
under aktiviteten. I likhet med Turja et al. (2009) ser Mawson att 
barnen använder kunskap som de fått utanför förskolan och att de 
använder sig av många tekniska kunskaper i sina lekar. Det är oft-
ast erfarenheter som de fått från fritidsaktiviteter, från hemmet el-
ler föräldrars yrken.  Barnen använde sig av den tekniska processen 
och på så vis bestämde de tillsammans vad de ville göra, de sam-
lade material, planerade, utvärderade och förbättrade medan de 
byggde. I sina rollekar inkluderade barnen tekniska system, som 
transportsystem och kommunikationsteknik, som till exempel  
mobiltelefoner och datorer (Mawson, 2013). Ett exempel som gavs 
på hur barn hanterade transportsystem i leken, handlade om två 
flickor, som behövde bilar för att åka och handla i varuhuset. De 
byggde var sin bil av kartonger och utrustade dem med ratt och 
provkörde sedan sina bilar. Barnen visade att de hade kunskaper 
om tekniska system eftersom de såg ett behov av att ha körkort 
och fungerande säkerhetsbälte. Något som lyfts fram i studien är 
att det är viktigt att utvärdera tillsammans med barnen för att se 
om de uppnått det som de tänkte och om de skulle kunna utveckla 
konstruktionen. Mawson (2013) menar att aktiviteterna blir mer 
relevanta när utgångspunkten tas i barns erfarenheter och intressen 
eftersom de då även får använda sina kunskaper och förmågor. Det 
höjer barns medvetenhet om hur viktig teknik är.  
 
Milne och Edwards (2011) har liksom Mawson (2013) studerat 
tekniska processer, men de har riktat fokus mot barns förståelse av 
tekniska processer. Studien genomfördes på Nya Zealand med två 
grupper med 5-åringar. Barnen intervjuades vid olika tillfällen, om 
hur de förstår tillverkningsprocesser, i samband med ett besök i en 
chokladfabrik. Barnen hade svårt att förklara hur hela tillverkning-
en av en chokladgroda gått till utan beskrev delar av processen. 
För att kunna se helheten behövdes stöttning av en vuxen. När 
barnen kom till skolan, hade de många erfarenheter och kunskap 
med sig för att förklara olika skeenden, och de hade många olika 
idéer som kunde tänkas vara teknikkunskaper. När de skulle för-
klara nya situationer kopplade de dessa till sina tidigare erfaren-
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heter. Milne & Edwards (2011) menar att barn kan överföra sin 
förståelse av en teknisk process från en erfarenhet till en annan, 
men språket kan vara en begränsande faktor. Många hade svårt att 
beskriva processen även efter besöket på chokladfabriken, men då 
hade barnen lättare att få idéer och komma på förklaringar. De 
drar slutsatsen att små barn har många erfarenheter av teknik, som 
de har med sig till skolan, men förklaringarna är mer inriktade på 
materialet än själva processen. Milne och Edwards (2011) resone-
rar vidare kring att det kan finnas en koppling mellan språkut-
veckling och att kunna ha ett djupare tekniskt tänkande. De efter-
lyser mer forskning för att öka förståelsen om barn och teknisk 
kunskap (Milne & Edwards, 2011). 

 
Bygg- och konstruktionslek  
En vanlig teknikaktivitet i förskolan är att bygga och konstruera. 
Lek med klossar är en byggaktivitet som studerats av flera forskare 
(se t.ex. Rogers & Russo, 2003, van Meeteren & Zan, 2010; 
Bagiati & Evangelou, 2016). Det som lyfts fram i studierna är att i 
byggleken och i användandet av konkreta föremål, utvecklar bar-
nen många olika förmågor, såväl sociala och kreativa som kogni-
tiva förmågor (Rogers & Russo, 2003; van Meeteren & Zan, 
2010; Bagiati & Evangelou, 2016). Enligt dessa studier stämmer 
barns vilja att undersöka, vara nyfikna och kreativa överens med 
det tekniska arbetssättet. Barn utforskar och strukturerar sin om-
givning och att leka med flera olika material kan hjälpa dem att 
upptäcka hur olika artefakter är konstruerade. Rogers och Russo 
(2003) ser lek med klossar som en träning av processkunskaper då 
barnen använder många förmågor som att klassificera, mäta, för-
utsäga och kommunicera. Något som även lyfts fram i studierna är 
att barnen utvecklar motoriken och det spatiala tänkandet när de 
bygger (Rogers & Russo, 2003; Bagiati & Evangelou, 2016; van 
Meeteren & Zan, 2010). Att laborera med klossar i olika format 
blir ett tekniskt redskap för barnen att konstruera men ger också 
erfarenheter som hjälper dem att förstå matematik och naturveten-
skap, som till exempel samtal om hastighet och fart när de bygger 
vägar. De lär sig också att samarbeta och göra lösningar som kan 
hjälpa dem att lösa mer abstrakta problem i framtiden. Rogers och 
Russo (2003) lyfter fram samtalet som en viktig del i lärandet, då 
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barnen använder adekvata begrepp och pratar om vad, hur och 
varför de bygger. Samtalet hjälper barnen att planera, jämföra och 
reflektera över vad de gjort och det de byggt. En viktig del i kon-
struktionleken är att få pröva och utveckla konstruktionerna (Ro-
gers & Russo, 2003; van Meeteren & Zan, 2010). Bagiati och 
Evangelou (2016) såg i sin fältstudie med 18 barn, 3-5 år, att bar-
nen pratade mest när de identifierade problem och föreslog lös-
ningar. Trots att barnen var mycket engagerade i testfasen, pratade 
de nästan inte alls om den. 
 
I konstruktionsarbetet med små barn används ofta skisser och rit-
ningar. Detta är något som studerats av flera forskare (se t.ex. 
Fleer, 2000; van Meeteren & Zan, 2010; Rogers & Russo, 2003) 
och de konstaterar att många barn vill börja bygga direkt, utan att 
göra skisser och ritningar (Rogers & Russo, 2003; van Meeteren & 
Zan, 2010). Fleer (2000) undersökte 16 australienska barns (3-5 
år) förmåga att designa och skapa det de har designat. Läraren be-
rättade en historia om en ensam fantasivarelse som hon hittat i sin 
trädgård och barnen skulle skapa en vän till denna. Tanken var att 
stimulera en teknikaktivitet genom att kartlägga barnens intuitiva 
skapande, tillverkning och bedömningsförmåga. Barnen gjorde 
skisser och de flesta byggde som de hade planerat. Barnen klarade 
att rita sina figurer i 2D men många barn ändrade sig från skissfa-
sen till konstruktionsfasen. De hade svårigheter att följa sina skis-
ser och översätta till 3D och materialet de skulle skapa med. Trots 
försök att få barnen att hitta på egna fantasifigurer, blev det många 
som liknade djur eller figurer från TV-program. Det visar, menar 
Fleer (2000), att barn påverkas av sina tidigare erfarenheter. 
Många barn fick idéer genom att titta på de andras konstruktioner 
eller härma dem. Eftersom barnen inte hade tillräckliga tekniska 
kunskaper hade de svårigheter att foga samman delarna och 
materialet påverkade därför slutresultatet. Fleer (2000) drar slut-
satsen att för att kunna planera för tekniska aktiviteter måste lä-
rarna veta vilka erfarenheter barn har av tekniska processer och 
vad som krävs av dem i aktiviteten. Det går inte att förvänta sig att 
barn ska klara att omsätta sin design till en produkt om inte lärar-
na först har visat hur det ska gå till. Van Meeteren och Zan (2010) 
betonar att barn behöver en stöttande lärare som visar dem hur de 
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kan göra skisser och ritningar och förklara varför det är till hjälp 
att ha en ritning eller en plan. 
 
Även Kilbrink, Bjurulf, Blomberg, Heidkamp och Hollsten (2014) 
har i sin Learning study, liksom Fleer (2000), riktat fokus mot att 
kunna hantera sammanfogning och material. De har undersökt hur 
barn i förskoleklass och årskurs 1, kan bygga hållfasta broar av ett 
förbestämt material. Med utgångspunkt i sagan om Bockarna 
Bruse fick barnen i uppgift att hjälpa bockarna med att bygga en 
ny bro, eftersom den gamla gått sönder. Lärandeobjektet var fack-
verkskonstruktion för att ge barnen förståelse för att triangeln är 
en stark och stabil konstruktion. Lärarna hade en teorigenomgång 
av fackverk och stabilitet med utgångspunkt från den egna krop-
pen och triangelformen. Barnen hade svårt att överföra den teore-
tiska kunskapen och använda sig av den kroppsliga upplevelsen i 
sina konstruktioner, och fortsatte därför bygga likadana broar som 
de gjort i förtestet. En annan svårighet var att foga ihop materialet 
så att konstruktionen höll. Resultatet visar att om barnen ska lyck-
as med en sådan uppgift, behöver de lärarens hjälp att rikta upp-
märksamheten mot brokonstruktioner och fackverk, i kombination 
med hållfasthet och stabilitet. Kilbrink et al. (2014) konstaterar att 
materialet tenderade att sättas i fokus för barnen, i stället för det 
tänkta lärandeobjektet, fackverk. Barnen behöver också träna på 
att använda materialet först, så att de därefter kan fokusera på 
uppgiften (lärandeobjektet).  

 
Barns arbete med att bygga och konstruera kan ses som begyn-
nande tekniskt tänkande, ”engineering thinking” (Bagiati & 
Evangelou, 2016). Designprocessen kan definieras som teknikerns 
sätt att identifiera och lösa problem (Rogers & Russo, 2003; 
Bagiati & Evangelou, 2016; van Meeteren & Zan, 2010). I både 
Rogers och Russos (2003) och Van Meeteren och Zans (2010) stu-
dier, konstruerade barnen vägar och ramper, vilket författarna me-
nar gav stora möjligheter till praktiskt utforskande och att grund-
lägga framtida förståelse för kraft och rörelse. Van Meeteren och 
Zan (2010) konstaterar att barn sedan länge setts som unga veten-
skapsmän, när de undersöker och försöker förstå sin omgivning. 

36



37 
 

De vill hävda att barn även kan ses som unga tekniker när de änd-
rar världen för att tillfredsställa sina behov och önskningar.  
 
Teknikundervisning i förskolan 
Turja et al. (2009) har analyserat teknikinnehållet i sex europeiska 
länders styrdokument. Analyserna gjordes såväl utifrån den peda-
gogiska ansatsen som det specifika teknikinnehållet i de deltagande 
ländernas styrdokument. De konstaterar att det i många fall var 
svårt att läsa ut teknikinnehållet, eftersom det inte var tydligt utta-
lat. Det fanns invävt i formuleringar kring konst, hantverk, natur-
vetenskap, miljöstudier och matematik. Detta bidrar till att lärarna 
får svårigheter att förstå hur teknikinnehållet ska hanteras, vilka 
förmågor som utvecklas eller vilken teknisk kunskap som ska be-
handlas. I flera fall skrivs tekniken fram som att den finns överallt 
omkring oss i vardagen. Utifrån dessa resultat anser Turja et al. 
(2009) att teknik behöver skrivas fram i styrdokumenten, så att det 
tydligt framgår att det är teknik som ska behandlas och vilket in-
nehåll det ska ha.  

 
I Sverige, liksom i flera andra länder, är teknik förhållandevis nytt 
som innehåll i läroplanen och lärarna känner sig osäkra på vilken 
riktning teknikundervisningen ska ha (Mawson, 2011; Turja et al., 
2009; Sundqvist, 2016). Sundqvist och Nilsson (2018) konstaterar 
att även den svenska läroplanens teknikmål är fåordigt fram-
skrivna (Skolverket, 2016) och att det därför är svårt att utläsa vil-
ket innehåll teknik i förskolan ska ha. Sundqvist och Nilsson 
(2018) har gjort en intervjuundersökning med 120 förskollärare i 
svensk kontext för att undersöka vad förskollärare inkluderar i 
teknik som ämne i förskolan, både innehållsmässigt och hur det 
behandlas. Förskollärarnas uppfattningar om vad teknikämnet kan 
innehålla, delades in i sju kategorier: artefakter och system i barns 
närmiljö; skapa; problemlösning; teknikbegreppet; experiment; 
tekniker; färdigheter samt naturvetenskap. Intervjusvaren visade 
att förskollärarna upplevde sin roll att främst förse barnen med 
material och skapa en miljö som inspirerar barnen och ger dem 
möjlighet att vara kreativa. Lärarna uttryckte inte i någon högre 
grad att de skulle visa och stötta barnens lärande eftersom de hade 
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svårt att upptäcka när det faktiskt var teknik som gjordes i den pe-
dagogiska verksamheten (Sundqvist & Nilsson, 2018).  

 
Elvstrand, Hallström och Hellbergs (2018)   studie har fokus på 
möjligheter och hinder för att arbeta med teknik. Studien är base-
rad på fem gruppintervjuer med 16 pedagoger och i intervjuerna 
framkom att flera av dem hade dåliga erfarenheter av teknik från 
sin egen skolgång. Elvstrand et al. (2018) menar att det pedago-
giska förhållningssättet, att utgå från barns intresse och att ta vara 
på barns egna initiativ, kan innebära att vissa områden inom tek-
nik aldrig behandlas. Därmed minskar barnens möjligheter att lära 
sig teknik. Pedagogerna som deltog i studien hade fått en del fort-
bildning i teknik under senare år och själva fått prova aktiviteter, 
men enligt Elvstrand et al. (2018) var kunskaperna trots det be-
gränsade och inte särskilt djupa. Fortbildningen hade mer naturve-
tenskaplig karaktär då de haft inriktning mot skapande aktiviteter 
och experiment. Pedagogerna i Elvstrands et al. (2018) studie, 
angav dock fler möjligheter än svårigheter att arbeta med teknik.  
När de talade om teknik uttryckte de att den genomsyrar verksam-
heten och teknik kan hittas i alla ämnen. Exemplen på teknik, som 
förskollärarna gav, handlade mest om konstruktion och problem-
lösning. Liksom Sundqvist och Nilsson (2018), efterlyser Elvstrand 
et al. (2018) att förskollärare får möjlighet att bredda och fördjupa 
sina kunskaper i teknik och att även teknikdidaktiska kunskaper 
behövs för att lärandet ska bli meningsfullt för barnen. Mer kun-
skaper kan också bidra till att kunna integrera lek och lärande så 
att det blir roligt och meningsfullt att lära teknik (Sundqvist & 
Nilsson, 2018). 

 
I Öqvist och Högströms (2018) intervjuundersökning med 15 förs-
kollärare, riktas fokus mot hur lärares sätt att leda teknikundervis-
ningen med barnen påverkas av lärarnas egna teknikkunskaper. I 
resultatet av intervjusvaren framkom att planerade teknikaktivite-
ter var de som lärarna upplevde som tryggast att genomföra, ef-
tersom de då kunde följa en färdig plan och ha beredskap för att 
kunna svara på barnens frågor. Det var dock sällan som planerade 
teknikaktiviteter genomfördes. Oplanerade aktiviteter skedde of-
tare, då barnen tog egna initiativ till teknikaktiviteter, som till ex-
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empel problemlösning och att bygga och konstruera. Lärarna i stu-
dien angav att det fanns tillgång till material för konstruktionslek 
och teknikaktiviteter som barnen gärna använde (Öqvist & Hög-
ström, 2019). Lärarna upplevde att barnen var kreativa och an-
vände sin fantasi för att utveckla tekniska lösningar. Det hände 
ofta att barnen bad lärarna om hjälp med att förklara varför något 
sker eller ville ha hjälp att utveckla något. Men lärarna i Öqvist 
och Högströms (2019) studie uttryckte att de inte kunde hjälpa 
barnen att komma vidare, eftersom de själva saknade tillräckliga 
kunskaper i teknik. Detta ledde till att lärarna lämnade barnen och 
undvek att interagera i barnens tekniklekar. Öqvist och Högström 
(2018) drar slutsatsen att det inte är tillräckligt att ha tillgång till 
material på förskolan. För att utveckla barns lärande och intresse 
för teknik, krävs att lärarna tar vara på lärandetillfällen och stöttar 
barnen även i de oplanerade aktiviteterna (Sundqvist & Nilsson, 
2018; Mawson, 2010; Elvstrand et al., 2018). Fleer, Gomes och 
March (2014)  visar på att när lärarna har kunskaper tar de vara på 
de tillfällen som uppstår när barn visar intresse för olika fenomen i 
omgivningen.  De designar även förskolan för informellt lärande i 
naturvetenskap för att ge barnen erfarenheter som gör dem engage-
rade. Fleer et al. (2014) kallar det för att ha en naturvetenskaplig 
inställning (a sciencing attitude). 
 
Spektor-Levy, Kesner Baruch och Mevarech, (2013) har gjort en 
intervjuundersökning med 146 israeliska förskollärare. Studien syf-
tade till att ta reda på vilka attityder lärare hade till att arbeta med 
naturvetenskap och vad förskollärare tänkte om det ”nyfikna bar-
net”, samt hur barns naturliga nyfikenhet kan uppmuntras. Utifrån 
intervjusvaren konstaterar Spektor-Levy et al. (2013) att förskollä-
rarnas uppfattning var att barn som är nyfikna undersöker olika 
fenomen och de upptäcker saker som de vill veta mer om. De me-
nar att detta bidrar till att barnen lär sig mer och det ger även ett 
mer komplext lärande. Därför har läraren en viktig uppgift att få 
barn att upptäcka och undersöka fenomen och uppmuntra till att 
ställa frågor.  Barnen behöver en stöttande lärare som erbjuder dem 
möjligheter till undersökande. Lärarna i studien (Spektor-Levy et 
al., 2013) visade att de nyfikna barnen hade behov av att dela sina 
upptäckter med andra. 
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Förskollärares attityd till ämnet spelar roll för barns möjligheter att 
lära teknik, vilket gör det intressant att ta del av forskning om för-
skollärarstudenters syn på att undervisa i teknik. Hedlin och Gun-
narsson (2014) har i sin studie intervjuat 79 studenter (77 kvinnor 
och 2 män) och undersökt deras uppfattningar om sin egen teknik-
undervisning i skolan och hur de ser på sitt framtida uppdrag att 
undervisa teknik i förskolan. Studien genomfördes under den fjärde 
terminen på Förskollärarprogrammet. Studenterna hade inte haft 
någon undervisning i teknik när studien gjordes. Liksom i 
Elvstrands et al. (2018) studie, hade större delen av de kvinnliga 
studenterna en negativ bild av teknikundervisningen i skolan och 
upplevde att den var manligt könskodad, vilket speglade innehållet 
(Hedlin & Gunnarsson, 2014). Flera studenter menade att det var 
uppenbart att flickor hade lägre intresse för teknik och de upplevde 
inte att ämnesinnehållet berörde dem. De kvinnliga studenter som 
var intresserade av teknik i skolan, berättade om hur de ofta fick 
bevisa för pojkarna att de klarade av uppgifterna. Hedlin och 
Gunnarsson (2014) skriver att alla kvinnliga studenter redogjorde 
för att de kände sig marginaliserade eftersom lärarna i första hand 
vände sig till pojkarna. Trots de negativa erfarenheterna av skolans 
teknikundervisning, hade alla studenter positiva uppfattningar om 
teknik i förskolan och såg fram emot att få arbeta med teknik och 
naturvetenskap i sitt framtida yrke. Många uttryckte att de ville ge 
barnen en annan syn på teknik än de själva hade fått i skolan. Det 
utforskande arbetssättet i förskolan, där barnens nyfikenhet och 
kreativitet tas tillvara, menar Hedlin och Gunnarsson (2014), pas-
sar bra ihop med hur teknik kan arbetas med. Detta visar att de 
blivande förskollärarna inte är rädda för att undervisa i teknik, nå-
got som uttryckts i tidigare rapporter från Skolinspektionen 
(2012). 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

De teoretiska utgångpunkterna i denna uppsats utgår från två olika 
perspektiv. Studien utgår dels från ett teknikfilosofiskt perspektiv, 
inom området teknikundervisning, som teknikfilosofen Carl 
Mitcham (1994) utvecklat. Även variationsteorins antagande om 
att aspekterna urskiljning, simultanitet och variation är centrala för 
att utveckla lärandet, har använts. Analysen ger möjlighet att få 
syn på vilka aspekter av teknik som urskiljs av barn i bygg- och 
konstruktionslek och hur de kan bilda olika lärandeobjekt under 
teknikskapande aktiviteter, i detta fall bygg- och konstruktionsle-
kar. 

 
Ett teknikfilosofiskt perspektiv  
Teknikfilosofen Carl Mitcham (1994) har tagit fram fyra begrepp 
för att definiera teknik: teknik som artefakt/objekt, kunskap, akti-
vitet och volition (viljeakt, motiv och vilja). Teknik som objekt är 
enligt Mitcham (1994) skapat av människan. Det kan till exempel 
vara kläder, verktyg, maskiner eller tekniska system som används, 
designas eller skapas i aktiviteten. Även leksaker och saker som 
behövs i lekar och spel, räknas som artefakter. Skillnaden mellan 
naturobjekt och artefakt är att ett naturobjekt klarar sig utan in-
blandning av människan, medan till exempel en maskin behöver 
regelbundet underhåll för att kunna fungera.  
 
Med teknik som kunskap avses de kunskaper som krävs för att 
tillverka och använda artefakter. Det innefattar både praktisk och 
teoretisk kunskap. Mitcham (1994) anser att teknik som kunskap 
även kan kopplas till skicklighet, lagar, regler eller teorier som krä-
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ver olika slags tekniska kunskaper. Mitcham (1994) skriver att 
teknik som kunskap enklast kan beskrivas genom att kontrastera 
mot naturvetenskaplig kunskap. Han ger exemplet fysik, som 
handlar om den icke levande naturvetenskapen och ställer det mot 
biologi som handlar om det levande i naturen. På samma sätt ställs 
arkitektur, som handlar om konstruktioner, mot mekanik, som be-
handlar maskiner. Men Mitcham (1994) klargör att det finns en 
avgörande skillnad mellan naturvetenskap och teknik på så vis att 
naturvetenskaplig kunskap syftar till att lära känna världen medan 
teknisk kunskap syftar till att kontrollera den. Teknik som kun-
skap har uttryckts av barnen då de visat på tekniska kunskaper 
som de behöver för att delta i aktiviteten eller som de delar med sig 
av till de andra barnen, för att möjliggöra att de också kan delta. 
Ett exempel på detta är när tre barn vill gunga tillsammans på en 
hemgjord gungbräda på gården (se även kapitlet ”Teknisk kun-
skap”).  
 
Teknik som aktivitet, eller process, är tätt sammankopplat med 
kunskap och volition eftersom aktiviteterna utförs med hjälp av 
teknikkunskaper för att nå ett mål genom att tillverka något objekt 
eller använda sig av teknik. Exempel på aktiviteter kan vara att de-
signa, uppfinna eller att använda sig av en ritning. Det kan också 
vara aktiviteter som handlar om problemlösning och utveckling av 
tekniska lösningar. Mitcham skriver fram tillverka, uppfinna och 
konstruera som exempel på handlingar. Dock skiljer han på att 
producera och konstruera på så sätt att producera handlar om ar-
tefakter som ska konsumeras, medan att konstruera används i be-
tydelsen att tillverka varaktiga artefakter, som byggnader, broar 
och hus. I begreppet design finns implicit en intention, ett motiv 
och en plan att tillverka något. Denna plan går från en idé, en ab-
strakt tanke som utvecklas till en konkretiserad plan för att sedan 
tillverkas och därefter utprovas och testas.  

 
Teknik som volition är den fjärde dimensionen som Mitcham an-
vänder för att definiera teknik. Det innebär barnens egen vilja och 
motiv att designa produkter, processer eller system i olika sociala 
kontexter (Mitcham, 2001; Nia & de Vries, 2016). Volition defi-
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Teknik som volition 

nieras som en process att fatta och följa beslut av egen vilja, obero-
ende av påverkan från omgivningen (Corno, 1993).  
 
Följande modell (figur 1) illustrerar relationerna mellan de olika 
begreppen som används för att definiera teknik (Mitcham, 1994, 
s.160). Enligt modellen kan teknisk kunskap och teknik som vo-
lition ses som grundläggande, och lika betydelsefulla, aspekter för 
hur en individ förstår teknikbegreppet. Längre till höger i mo-
dellen, kommer teknisk aktivitet och tekniska objekt, som står för 
sig själva, vilket innebär att dessa teknikaspekter inte förutsätter 
någon annan aspekt. En teknisk aktivtitet måste inte förutsätta 
teknisk kunskap. Viljan att lösa ett tekniskt problem betyder inte 
alltid att vi klarar att lösa problemet.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figur 1 Relationen mellan begrepp som definierar teknik 

 

 

Variationsteori  
Variationsteorin har utvecklats från fenomenografin, vars huvud-
syfte är att beskriva hur fenomen och företeelser i omvärlden upp-
fattas av människor. Fenomenografin är en ansats för att studera 
individers erfarande av specifika fenomen i omvärlden. Genom an-
satsen kan forskningsfrågor inom pedagogik, som handlar om lä-
rande och förståelse, identifieras. Den har sina rötter i 1970-talets 
inlärningspsykologi och fenomenologin (Marton, 1981; Alexan-
dersson, 1994). Fenomenografin gör skillnad mellan vad något är 
och vad något kan uppfattas vara. Fenomenografins grundintresse 
ligger i att beskriva ”ett sätt att erfara någonting” (Marton & 
Booth, 2000, s.146). Den vill försöka beskriva världen som andra 
ser den och de olika sätt, variationer, den betraktas på. Erfarandet 
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delas in i ett första ordningens perspektiv och ett andra ordningens 
perspektiv för att visa skillnader i erfarandet (Marton, 1981). Uti-
från ett första ordningens perspektiv analyseras det specifika feno-
menet utifrån hur det erfars. Exempel på detta finns inom matema-
tik och naturvetenskap, där lärare (eller forskare) söker efter kor-
rekta svar och sanningar, en generell kunskap (Marton & Booth, 
2000). Det kan till exempel handla om att lösa en matematikupp-
gift på ett särskilt sätt för att få ett exakt resultat. Utifrån ett andra 
ordningens perspektiv riktas fokus mot själva erfarandet av feno-
menet. Då riktas lärarens fokus mot hur andra personer, barn eller 
elever erfar det som ska läras. Om läraren tar utgångspunkt i andra 
ordningens perspektiv, intas barnens perspektiv vilket innebär att 
de fokuserar på barnens handlingar och hur de erfar världen på 
olika sätt.  
 
Erfarandet antas vara icke-dualistiskt. Med detta menas att erfar-
andet inte går att skilja från fenomenet. Det beskriver relationer 
mellan personer och fenomen och de kvalitativt skilda sätt olika 
personer erfar samma fenomen. Medvetandet är vårt totala antal 
erfarande. I det fokala medvetandet hamnar en del aspekter i för-
grunden och en del hamnar i bakgrunden eftersom det inte går att 
vara medveten om allt samtidigt på samma sätt. Vårt medvetande 
gör att när någonting erfars så görs det genom att vissa aspekter 
urskiljs samtidigt medan andra inte urskiljs. Marton och Booth 
(2000) menar att lärande sker när nya erfarenheter skapas eller 
förändras. Variationsteorin utgår ifrån att variation är nödvändig 
för att lärande ska möjliggöras. Urskiljandet av ett objekt förutsät-
ter att man har upplevt aspekter av det som kan variera. Runesson 
(1999) skriver ”För att veta vad något är måste vi veta vad något 
inte är” (s. 31). Variation förutsätter invarians, det vill säga att nå-
gon aspekt hålls konstant samtidigt som en annan aspekt varieras. 

 
Rum för lärande 
I variationsteorin används begreppet rum för lärande för att besk-
riva vad som är möjligt att lära i förhållande till ett visst lärande-
objekt i en viss situation (Marton & Tsui, 2004). Rum för lärande 
skapas i interaktionen mellan lärare, barn och lärandeobjektet. 
Barn och lärare påverkas av sina tidigare erfarenheter i interakt-
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ionen med andra, samt genom den variation de möter. Detta på-
verkar deras syften och mål. Lärandet av det avsedda objektet för 
lärande syftar till att överensstämma med lärarens syfte, det intent-
ionella lärandeobjektet, i så hög grad som möjligt (Marton & Tsui, 
2004; Reis, 2011). I den föreliggande studien visar till exempel 
barnen sina tidigare erfarenheter och sin förståelse av begreppet 
farkost genom att namnge olika farkoster och sedan gestalta dem 
med rörelse och ljud.  
 
Lärandets objekt 
Förskollärarens erbjudna lärande om något, ett lärandeobjekt, görs 
utifrån en planering. Det kallas det intentionella lärandeobjektet. 
Det iscensatta lärandeobjektet är undervisningssituationen då lä-
randet kan observeras, i den specifika situationen och under de 
förhållanden som rådde. Det erfarna lärandeobjektet är det som 
faktiskt urskilts av innehållet och det som barnen har lärt sig 
(Holmqvist Olander, 2013; Lo, 2014; Marton, 2015). I studien 
finns även exempel då barnen urskiljer ett lärandeobjekt som de 
intresserar sig för och vill lära sig mer om, som till exempel att 
bygga torn, undersöka gungbrädan på gården eller konstruera kul-
bana. Barn har tidigare erfarenheter och kunskaper om ett läran-
deobjekt och utvecklar sitt kunnande utifrån denna erfarenhet.  
 
Lärandeobjektet är det avgränsade innehåll som ska hanteras i en 
lärandesituation och är utgångspunkten för variationsteorin (Mar-
ton, Runesson & Tsui, 2004; Runesson, 2006). Det är dyna-
miskt och förändras under lärandet allt eftersom elevens förståelse 
för lärandeobjektet ökar (Wernberg, 2009; Lo, 2014). Det är mot 
lärandeobjektet som både lärarens och elevens uppmärksamhet rik-
tas och det som barnet ska utveckla sitt lärande om. Ett lärandeob-
jekt existerar inte isolerat för sig självt, det måste alltid sättas i ett 
sammanhang och relateras i förhållande till andra objekt.  
 
Marton och Booth (2000) liknar lärandet vid att lägga ett pussel 
som består av ett del- och helhetsperspektiv. Precis som i pusslet, är 
det viktigt att först få en bild av helheten, för att sedan kunna upp-
täcka delarna och föra in dem på rätt plats. Det är först när bitarna 
sammanfogas till en helhet som det går att förstå vad det är som 
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den lärande ännu inte urskilt av ett lärandeobjekt, eftersom dessa 
aspekter blir kritiska för lärandet. Marton och Booth (2000) menar 
att alla situationer har en relevansstruktur och för att ett lärande 
ska ske måste läraren ta barnets perspektiv och sätta sig in i vilka 
förkunskaper och förväntningar den har på situationen och läran-
deobjektet. Utifrån sina tidigare erfarenheter kan barnet fokusera 
på olika aspekter i en situation, som de känner är mer relevanta för 
dem, och det medför också att de ser på situationen på olika sätt. 
Relevansstrukturen i situationen kan bidra till att man vet vad som 
krävs och vilka erfarenheter som behövs och därmed ge ökade för-
utsättningar för att lärande ska ske (Lo, 2014).  

 
Kritiska aspekter 
För att förstå ett fenomen, lärandeobjektet, måste det kunna urskil-
jas utifrån det som är viktigt och utmärkande för objektet (Mar-
ton, 2015). Vad som urskiljs varierar beroende på tidigare och 
samtidiga erfarenheter och förståelse. För att människor ska förstå 
ett fenomen på samma sätt, behöver de därför urskilja och foku-
sera samma aspekter av fenomenet (Lo, 2014). Inom variations-
teorin finns det tre grundläggande antaganden om vad som krävs 
för att lära: urskiljning, samtidighet (simultanitet) och variation. 
För att kunna erfara ett objekt måste det urskiljas från sin kontext 
och man måste vara fokalt medveten om flera aspekter samtidigt 
(Marton, 2015). Alla aspekterna är alltså lika viktiga men vad som 
blir kritiska aspekter som ska fokuseras är beroende av individens 
erfarenheter och vad som ska läras (Marton, 2015; Lo, 2014). De 
aspekter som är kritiska är de aspekter som ännu inte urskilts och 
som krävs för att ett lärande ska ske. 
 
Variation 
När ett fenomen ska kunna urskiljas behövs erfarenheter av en va-
riation av fenomenets aspekter och vad som skiljer det från ett an-
nat fenomen. För att exempelvis kunna uttala sig om att ett före-
mål är stort måste man ha upplevt något som är litet. För att ur-
skilja en kritisk aspekt krävs att den varierar mot andra, redan ur-
skilda aspekter. Genom denna variation kan den lärande få syn på 
det som den tidigare inte urskilt. 
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Urskiljning 
Lärandeobjektet som urskiljs ska kunna urskiljas från den omgi-
vande kontexten och delarna av objektet måste även kunna relate-
ras till helheten. Detta kallas den externa och den interna horison-
ten (Lo, 2014). Den omgivande miljön, den externa horisonten, går 
inte att bortse ifrån eftersom inget existerar som ett isolerat objekt 
utan finns i någon form av sammanhang. Den externa horisonten 
är det som avgränsar objektet som helhet från omgivningen. För 
att beskriva hur de kritiska aspekterna och delarna förhåller sig till 
varandra och helheten, används begreppet lärandeobjektets interna 
horisont (Lo, 2014). Om lärandeobjektet exempelvis är att kon-
struera en kulbana, så behövs det flera delar som ska sammanfogas 
för att det ska bli en helhet. Materialet som ska användas, ska ur-
skiljas och avgränsas från omgivningen, den externa horisonten. 
Ramperna, rören och klossarna bildar då den interna horisonten 
när de sammanfogas och bildar en fungerande kulbana. Förmågan 
att urskilja helhet och delar och hur de förhåller sig till varandra, 
är något som är centralt för lärandet i byggleken (Sundqvist, 
2016). 

 
Simultanitet 
Simultanitet eller samtidighet är ett annat grundantagande. I varje 
situation finns det flera urskiljbara aspekter av ett fenomen. Dessa 
kan inte vara i fokus samtidigt, utan några aspekter kommer att 
finnas i förgrunden och andra hamnar i bakgrunden. Vi kan vara 
fokalt medvetna om flera aspekter samtidigt, men bortse från dessa 
för att låta någon aspekt vara den vi för tillfället fokuserar på. Vad 
som samtidigt blir urskilt är kritiskt för vilket erfarandet blir av det 
urskilda objektet (Marton & Tsui, 2004). När till exempel Ture 
sorterar kulor till kulbanan, kan han välja att fokusera på kulornas 
storlek och bortse från materialet kulorna är gjorda av. Vid ett an-
nat tillfälle kan det i stället vara kulornas material som urskiljs och 
fokuseras på och Ture bortser då från vilken storlek kulorna har 
eftersom kulornas olika storlek urskiljs simultant. Lärandet under-
lättas när de kritiska aspekterna, det vill säga de aspekter som 
ännu inte urskilts men måste erfaras för att lära, hamnar i förgrun-
den (Reis, 2011).  
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Forskningen om förskolan sker utifrån dess specifika kontext som 
beskrivs mer utförligt i näst kapitel. 
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TEKNIK SOM LÄROMRÅDE  
I FÖRSKOLAN  

För att tydliggöra att förskolans uppdrag skiljer sig från den obli-
gatoriska skolans uppdrag med målfokuserat innehåll, använder 
Larsson (2016) ”lärområde” i stället för ämne och ämnesområde. 
Genom att använda begreppet lärområde vill hon visa på barns be-
gynnande möjligheter att lära fysik och naturvetenskap utan för-
väntningar och krav på att barn ska förstå vetenskapliga begrepp 
eller uppnå specifika kunskaper (Larsson, 2016). Eftersom ut-
gångspunkt tas i samma antaganden för barns tekniklärande, an-
vänds begreppet ”lärområde” i rubriken för detta kapitel. 
 
Förskolans ideologiska grund  
Den nordiska förskoletraditionen bygger på ett helhetsperspektiv på 
lärande med en verksamhet som integrerar omsorg, omvårdnad, 
fostran och lärande, vilket benämns som edu-care (Thulin, 2006). I 
förskolan betonas lekens betydelse för barns lärande och utveckling. 
Läroplanen för Förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2016) lyfter fram att 
verksamheten ska främja barnens lek, kreativitet och lustfyllda lä-
rande. Det ska vara en verksamhet som tar tillvara och utmanar 
barns intresse för att lära sig och få nya erfarenheter. Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) beskriver barn som le-
kande, lärande individer, där lek ses som en viktig del i utforskandet 
av omvärlden. Samspelet mellan barn och vuxna är betydelsefullt 
och med stöttning av förskolläraren lär sig barnen att gå från kon-
kret till abstrakt tänkande genom leken. I leken betonas att barnen, 
både enskilt och tillsammans med andra, får använda sin fantasi, 
lösa problem, kommunicera och samarbeta (Skolverket, 2016). 
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Den helhetssyn som finns kring omsorg och lärande kommer till 
uttryck i det tematiska arbetssättet, som har lång tradition och är 
väl grundat i förskolan (Doverborg, Pramling & Pramling Samu-
elsson, 2014). Ett tema eller projektarbete kan pågå under en 
längre eller kortare period och i temat kan flera olika lärområden 
och arbetssätt integreras med lek och omsorg. Något som skiljer 
förskolan från skolan är att förskolan inte har några kursplaner el-
ler uppnåendemål. Men med de nya skrivningarna i läroplanen vad 
det gäller ämnesinnehåll och utbildning har förskolan närmat sig 
skolan och det ställs större krav på att förskollärarna ska ha mer 
ämneskunskaper och didaktisk kompetens idag än tidigare (Sheri-
dan & Williams, 2018; Sundqvist, 2016). Många förskollärare 
upplever detta som problematiskt, eftersom de inte vill att försko-
lan ”skolifieras” (Sundqvist, 2016). Av tradition har inte ämnesin-
nehållet varit målet för verksamheten, utan det har i stället varit 
arbetsformerna och barnets utveckling som varit i förgrund. Barns 
inflytande och delaktighet är centrala, och ämnesinnehållet har 
därför hamnat i bakgrunden (Larsson, 2016; Thulin, 2006). Det 
blir en stor utmaning då det ställs krav på förskollärarna att både 
kunna arbeta planerat för att rikta barns uppmärksamhet mot ett 
visst lärandeobjekt och att samtidigt kunna fånga barns intresse i 
stunden och improvisera (Pramling Samuelsson, 2010).  
 
Björklund (2014) argumenterar för att undervisning i förskolan, 
som leder till barns förändrade sätt att förstå ett lärandeobjekt, 
fortfarande kan innebära att lärandet kan vara lustfullt och inne-
fatta lek. Hon visar på flera forskningsstudier som lyfter fram att 
när förskollärarna planerar för ett innehåll och har kunskap om 
hur barn lär på olika sätt, ger detta ett lärande med utgångspunkt 
utifrån det enskilda barnets förmågor (Björklund, 2014). 

 
Teknik i styrdokumenten 
Ett område som nämns i läroplanen är undervisning i teknik. I da-
gens teknikintensiva samhälle ställs det allt högre krav på medbor-
garnas kunskaper och färdigheter i och om teknik (Turja, Ende-
pohls-Ulpe & Chatoney, 2009). Därför anses det vara viktigt att 
börja redan med de små barnen på förskolan och ta tillvara deras 
naturliga nyfikenhet för att grundlägga intresset för teknik. Sedan 
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förskolan har blivit en del av utbildningssystemet har det blivit ett 
ökat ämnesfokus (Hellberg & Elvstrand, 2013). Teknikämnet har 
alltid funnits i förskolan, ända sedan barnträdgårdarnas tid, även 
om det inte tydligt framgått att det är teknik (Sundqvist, 2016; 
Vallberg Roth, 2011). Då handlade det till exempel om att bygga 
och skapa i bygghörnan. Enligt Fröbel (1785-1852) skulle de 
vuxna på ett medvetet sätt stödja barnens lärande. Barnen skulle få 
vara aktiva och själva få pröva olika material, redskap och verktyg 
för att utveckla sin förmåga att se mångfalden i tillvaron. Genom 
de konkreta erfarenheterna ansåg Fröbel att även barns språkliga 
förmåga utvecklades (Bjurulf, 2013). Längre fram skrevs det in i 
styrdokumenten att barnen skulle få experimentera och utforska 
enkel teknik (Socialstyrelsen, 1987).  
 
Teknik som ämne i grundskolan har ingen lång historia. Det inför-
des under 1960-talet, men då som verkstadstekniskt yrkesförbere-
dande teknik. I Lgr80 infördes det som ett obligatoriskt ämne men 
kopplades som en del av de naturvetenskapliga ämnena, och då 
som praktisk tillämpning av dessa (Björkholm, 2015). I nästa läro-
plan, Lpo94, fick teknikämnet en egen kursplan och skiljdes från 
de naturvetenskapliga ämnena, eftersom det hamnade i skymundan 
av dessa ämnen. I den nya kursplanen fick teknik en tyngdpunkt på 
hantverk och praktisk kunskap (Björkholm, 2015).  I nuvarande 
läroplan, Lgr 11, har teknikämnet samma innehåll som i Lpo94, 
men det har förtydligats genom att det centrala innehållet tydligare 
skrivits fram, eftersom en osäkerhet har funnits om vad ämnet ska 
innehålla. Många lärare, framförallt för de yngre åldrarna, saknar 
adekvat utbildning i teknik. Detta har, enligt Skolinspektionens 
(2017) rapport, bidragit till att teknikämnet inte har den inriktning 
som det borde ha, utan oftast stannar vid ett oreflekterat görande. 
En satsning på teknikämnet har därför gjorts under 2017 med en 
tydlig fördelning av timmar under grundskolans tre stadier (se 
CETIS1). 

 
 
                                                   
1 CETIS står för Centrum för teknik i skolan. https://liu.se/cetis/verksamhet/200-timmar-teknik.shtml 
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När läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2016), revide-
rades 2010 fick naturvetenskap och teknik fem strävansmål, från 
att tidigare ha haft två gemensamma mål. I förskolan har det fun-
nits en lång tradition att arbeta med naturvetenskap, främst med 
fokus på djur och natur. Däremot har teknik inte varit ett fokuse-
rat område att arbeta med (Elvstrand et al., 2018). Vid revidering-
en skrevs två egna strävansmål fram för teknik. Liksom i skolan, 
gjordes detta för att ge teknik större tyngd som eget ämne. Det 
första målet handlar om att kunna urskilja teknik i vardagen och 
att få utforska hur enkel teknik fungerar. Det andra målet fokuse-
rar på att bygga och konstruera och att få använda olika material, 
redskap och tekniker i sitt skapande (Skolverket, 2016), något som 
Fröbel förordade tidigt. För att förtydliga vikten av att arbeta med 
teknik som lärområde och göra det begripligt, skrevs en förkla-
rande text i en promemoria (Utbildningsdepartementet, 2010), som 
gavs ut inför revideringen 2010. Där lyftes flera olika former av 
teknikanvändning i vardagen fram och att barn behöver förstå tek-
nik för att veta hur de kan ”ta ställning till olika alternativ i sam-
hället” (s. 18). Att teknikundervisningen utvecklar andra förmågor, 
som problemlösning, samarbete och kritiskt tänkande, har också 
lyfts fram i styrdokumenten (Sheridan & Williams, 2018). I styr-
dokumenten betonas även vikten av att få arbeta med konkreta 
material för att få egna erfarenheter av till exempel balans och håll-
fasthet när barnen utforskar och konstruerar med olika material 
och konstruktioner (Utbildningsdepartementet, 2010). 
 
Teknik som lärområde 
Trots förtydliganden om teknikämnets innehåll i förskolan, tycker 
många förskollärare att det är svårt att förstå vad det är de ska ar-
beta med (Sundqvist, 2016; Elvstrand et al., 2018). Detta är något 
som också framkommer i internationella studier (Turja et al., 
2009: Mawson, 2007). Därför krävs fortbildning så att lärarna får 
tillräckliga kunskaper för att kunna hjälpa barnen att urskilja vad 
som är teknik och använda sig av adekvata begrepp (Skolinspekt-
ionen, 2016). En nationell satsning på naturvetenskap och teknik-
fortbildning har gjorts av Skolverket under senare år (Skolverket, 
2013). 
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Skolverket (2018) ger ett flertal förslag till teknikinnehåll i doku-
mentet ”Naturvetenskap- och tekniksatsningen”1. De lyfter fram 
olika sätt att upptäcka teknik i närmiljön och användningen av 
vardagliga föremål. Förslag som ges är hur olika material kan an-
vändas för sammanfogning av föremål, jämföra funktion av 
material och upptäcka tekniska lösningar på teknikpromenader i 
närmiljön. Där kan man till exempel fokusera på olika sätt att 
öppna och stänga eller knappar att trycka på. Något som även ges 
förslag att arbeta med är enkel mekanik i leksaker (Skolverket, 
2018). Andra teknikområden som kan arbetas med i förskolan är 
de fem enkla maskinerna, redskap och verktyg eller att utforska 
fackverksprincipen för att bygga stabila konstruktioner. Axell 
(2018) lyfter fram förslag på hur barnlitteratur kan bli utgångs-
punkt för att upptäcka och urskilja teknik.  

 
I en kvalitetsgranskning av förskolans arbete med teknik framkom 
det att bygg- och konstruktionslek är den vanligast förekommande 
teknikaktiviteten i förskolan (Skolinspektionen, 2017). Det finns 
vanligtvis god tillgång på olika typer av material, som till exempel 
Lego, kaplastavar, klossar och återvunnet material, att bygga och 
leka med. Granskningen visar att byggaktiviteterna många gånger 
sker utan en stöttande pedagog som ställer utmanade frågor och 
hjälper barnen att utveckla sina förmågor att bygga och konstruera. 
När lärare och barn tillsammans riktar fokus mot ett lärandeobjekt 
ges bättre förutsättningar för att lärande i teknik ska kunna ske och 
att aktiviteten inte stannar i ett görande (Skolinspektionen, 2017; 
Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). Det är bety-
delsefullt att det finns en närvarande förskollärare med kunskaper i 
och om teknik, som kan ta vara på lärtillfällen som uppstår. 

 
Eftersom leken ska genomsyra lärandet i förskolan, ska förskollä-
raren planera för hur tekniklärandet kan möjliggöras genom leken. 
Bagiati och Evangelou (2016) påpekar att genom att tillföra olika 
material i leken bidrar det till barns kognitiva utveckling. En så 
vanlig aktivitet som att bygga med klossar kan ge tillfälle att både 
diskutera design och utforska hållfasthet, jämvikt och balans. Att 
                                                   
11https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a29d5f/1531488926236/didaktiska-
strategier.pdf 
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bygga utvecklar också motoriken. När barn får möjlighet att ut-
forska och använda olika material i leken kan det även bidra till att 
utveckla deras tekniska kunnande (Turja et al. 2009; Parker-Rees, 
1997). I bygg- och konstruktionsleken utforskar och strukturerar 
barnen sin omgivning och kan också få möjlighet att undersöka 
hur olika artefakter är konstruerade. Under byggprocessen får de 
erfarenheter om hur konstruktioner ska byggas för att bli stabila, 
om hållfasthet och hur val av olika material påverkar vilken kon-
struktion som blir möjlig att bygga. Parker-Rees (1997) betonar att 
det är i den fria leken som grunden läggs för att lära teknik då bar-
nen får erfarenheter som de kan ta med i sitt framtida lärande. Om 
barnen ska få självförtroende och utveckla sina tekniska förmågor 
krävs det att de får delta i tekniska aktiviteter så tidigt som möjligt 
(Stables, 1997). 
 
En aspekt, som de Vries (2005) lyfter fram, är betydelsen av att 
börja tidigt med teknik, eftersom de yngre barnen vågar ställa alla 
typer av frågor, även om det som är uppenbart. Äldre barn slutar 
ofta fråga, eftersom det är känsligt att ställa ”dumma” frågor. En-
ligt Siraj-Blatchford (2009) spelar det roll hur barnens frågor tas 
tillvara och besvaras men även hur de vuxna ställer sina frågor. I 
stället för att ställa frågor som kräver ett korrekt svar kan barnen 
bjudas in att få uttrycka hur de tänker. Läraren utmanar barnen i 
sitt tänkande genom att ställa frågor som leder dem vidare i sitt 
tekniklärande (Siraj-Blatchford, 2009).  

 
De Vries (2005) betonar även vikten av det tematiska arbetssättet, 
vilket han menar bidrar till att barnen får en integrerad syn på tek-
nik. Det är ett vanligt arbetssätt i svensk förskola, men de Vries 
(2005) påpekar att det ställer stora krav på läraren som behöver ut-
bildning i teknikämnet. I en internationell kunskapsöversikt, om 
teknik i förskolan, beskriver Axell (2013) studier som visar att det 
finns risk att förskollärarna planerar temaarbeten med målet att ge 
barnen en helhetsbild av teknik, men att det i stället tenderar att 
handla om tekniska artefakter och objekt som barnen tillverkar. Att 
lärarna tar tillvara barnens intressen och egna erfarenheter som de 
skaffat sig utanför förskolan är betydelsefullt. När detta görs blir 
barnen delaktiga och får möjlighet att påverka innehållet i temat.  
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METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Detta kapitel ger en genomgång och beskrivning av de metoder och 
metodologiska övervägande som gjorts. Kapitlet beskriver och dis-
kuterar metoder att använda i relation till studier av små barn, re-
dogörelse för de använda metoderna i studien, urval och genomfö-
rande samt forskningsetiska reflektioner. 

 
För att studera andra individers erfarande av omvärlden krävs till-
gång till deras kontext och vad de väljer att uttrycka genom hand-
ling och ord i denna. Studien utgår från en kvalitativ ansats. Det 
ontologiska antagandet är icke-dualistiskt avseende lärande där lä-
randet ses som ett förändrat sätt att erfara ett lärandeobjekt genom 
att barnet upptäcker nya aspekter som det tidigare inte varit med-
veten om. Studien utgår från ett variationsteoretiskt perspektiv, 
som handlar om skilda uppfattningar om samma fenomen (Mar-
ton, 2015). Det epistemologiska antagandet är ett variationsteore-
tiskt synsätt på lärande, som handlar om ett kvalitativt mer utveck-
lat sätt att förstå sin omvärld.  

 
För att kunna studera barns motiv att utforska teknik i förskolan 
och hur de delar med sig av sin tekniska kunskap, krävs tillträde 
till miljön (Reis, 2011; Larsson, 2016). Hammersley och Atkinson 
(2007) menar att det inte bara är en praktisk fråga utan det hand-
lar även om att ha kunskap om den miljö som ska studeras. Fors-
karen behöver också förstå hur miljön är organiserad och ha kun-
skap om dem som arbetar i miljön. Min bakgrund som lärare, med 
lång erfarenhet och goda kunskaper om barn och undervisning, 
underlättade att få tillträde till förskolans miljö.   
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Denna studie avser bidra med ny kunskap inom forskningsfältet 
teknik i förskolan genom att studera förskolebarns bygg- och kon-
struktionslek. Utifrån det gjordes överväganden om vilken metod 
som skulle passa bäst för datainsamling och valet föll på fallstudie 
(Yin, 2017). Skälet till det var att studien tar utgångspunkt i de 
vardagliga situationer som uppstår utifrån de deltagande försko-
lornas förutsättningar avseende förskollärarnas planering, material 
och lokaler. I denna undersökning är syftet att studera barns, och 
till viss del förskollärares, volition under bygg- och konstruktions-
lek för att för att se hur tekniskt kunnande delas mellan barn. 
 
Något som måste beaktas i en fallstudie är rollen som observe-
rande forskare. Även om det är den vardagliga verksamheten som 
ska fångas, går det inte att vara helt neutral, eftersom det alltid 
sker en viss påverkan på gruppen och situationen (Hammersley & 
Atkinson, 2007, Melander, 2009). Melander (2009) framhåller att 
forskaren redan genom sin närvaro i aktiviteten blir deltagare och 
utgör en påverkan på miljön den befinner sig i. Hammersley och 
Atkinson (2007) skriver att som forskare och observatör måste 
noggranna avvägningar göras om vilken roll som tas. De beskriver 
olika typer av observatörsroller som forskaren kan ta i gruppen: 
fullständig deltagare, observerade deltagare, deltagande observatör 
och fullständig observatör.  Den vanligaste rollen är deltagande ob-
servatör, något som Hammersley och Atkinson (2007) menar ger 
många fördelar. I föreliggande studie är forskarens roll observe-
rande deltagare, som är behjälplig under aktiviteterna och svarar 
på barnens frågor, men utan att påverka aktiviteten. Den observe-
rande deltagaren är till större delen observatör, till skillnad mot 
den deltagande observatören, som i högre grad deltar i aktiviteten 
(Hammersley & Atkinson, 2007).  
 
Urval och deltagare 
I min nuvarande roll som lärarutbildare har jag fått kontakt med 
förskolor som är intresserade av att arbeta med teknik och som vi-
sat intresse för att delta i studien. För att få tillträde till förskolor 
tog jag hjälp av mitt nätverk inom det förskolepedagogiska forsk-
ningsfältet. Ett viktigt kriterium för att få svar på studiens syfte var 
att förskolorna har intresse för att arbeta med teknik. Fyra försko-
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lor kontaktades varav tre tackade ja och en dialog fördes med 
dessa förskolor för vidare kontakt. Ett målinriktat urval har gjorts 
för att öka möjligheten att urskilja teknik. Detta innebär att de ut-
valda förskolorna uttalat att de är intresserade av teknik och arbe-
tar med denna inriktning. De har valts ut för att säkerställa data-
produktionen som krävs för att kunna besvara forskningsfrågorna 
(Bryman, 2012). Nedan beskrivs de deltagande förskolornas kon-
text. 
 
Förskola A: 
Förskolan har sex åldershomogena avdelningar för barn i åldrarna 
1 till 5 år. Förskolan är Reggio Emilia-inspirerad och har pedago-
giska miljöer med ateljéer och torg. Förskolegården ses som en för-
längning av huset och är indelad i olika rum för aktiviteter och 
sinnesupplevelser. På förskolan finns två utomhuspedagoger som 
ansvarar för det naturvetenskapliga och tekniska innehållet. Dessa 
pedagoger skapade en tillfällig barngrupp med barn i åldrarna 4-5 
år, utifrån att barnen hade skriftliga tillstånd från målsman att 
delta i studien.  
 
Förskola B:  
Förskolan består av en avdelning med ca 25 barn i åldrarna 1-5 år. 
Det är en naturförskola där utevistelsen är central och större delen 
av dagen tillbringas utomhus på gården och i omkringliggande mil-
jöer. Förskolan arbetar med miljömedvetenhet och kretslopp för 
att barnen ska lära sig att visa hänsyn och respekt för allt levande. 
De har egna odlingar på gården som de sköter tillsammans med 
barnen. På förskolan arbetar fyra förskollärare och en barnskötare. 

 
Förskola C: 
Förskolan består av sex avdelningar och sammanlagt 120 barn. 
Två avdelningar är småbarnsavdelningar. De övriga fyra avdel-
ningarna har äldre barn. Det är en av dessa avdelningar med äldre 
barn (3-5 år) som deltar i studien. Den avdelning där studien ge-
nomförts har ett uttalat intresse för att arbeta med naturvetenskap 
och teknik, med särskilt fokus på hållbar utveckling. Förskolan lig-
ger intill ett bostadsområde med närhet till ett skogsområde, som 
används en gång i veckan av den deltagande avdelningen.  

57



58 
 

Metodval och design 
För att kunna besvara det övergripande syftet i studien undersöks 
och belyses barns utforskande av teknik då de, både med och utan 
stöd av pedagoger, deltar i bygg- och konstruktionslek. Utifrån 
ovanstående metodologiska utgångspunkter avseende forskning 
som involverar små barn, har intervjuer, fältanteckningar och vi-
deoobservationer valts som metod för datainsamling. Dessa besk-
rivs utförligt i nedanstående text. 

 
Förberedande kontakt 
I studien har intervjuer gjorts med förskollärarna för att få förstå-
else för lärarnas olika uppfattningar om teknik i förskolan och hur 
de möjliggör bygg- och konstruktionslek (Whiteley & Whiteley, 
2006). Whiteley och Whiteley (2006) kallar en sådan förberedande 
datainsamling som lägger grunden för det fortsatta fältarbetet, för 
”familiarization”. Förskollärarnas uppfattningar har legat till 
grund för de fortsatta fältstudierna av bygg- och konstruktionslek 
genom att de har gett förståelse för hur lärarna planerar och vilka 
möjligheter som ges för dessa aktiviteter (Whiteley & Whiteley, 
2006). Under våren 2016 genomfördes intervjuerna med förskollä-
rarna på de deltagande förskolorna. Vid intervjutillfällena var det 
fem deltagare i en grupp och två deltagare i de två andra grupper-
na. Detta blev även ett tillfälle att knyta kontakt med förskolorna 
och planera inför insamlingen av empiri med videoinspelningar i 
barngrupperna (Whiteley & Whiteley, 2006). Vid dessa tillfällen 
delades en blankett ut (se bilaga), med information om forsknings-
studien och medgivande att delta i studien, för vidare distribution 
till föräldrar, i enlighet med forskningsetiska principer (Veten-
skapsrådet, 2017).  Inom ramen för denna uppsats kommer inte 
dessa intervjuer att presenteras. 
 
Videodokumentation 
För att kunna studera lärarnas och barnens utforskande av teknik, 
valdes videon som det huvudsakliga verktyget för att dokumentera 
och samla in data från fältstudierna (Heikkilä & Sahlström, 2003; 
Björklund, 2010). Videofilmning möjliggör dokumentation av både 
det verbala språket och kroppsspråket (Heikkilä & Sahlström, 
2003, Melander, 2009). Lindahl (1993) menar att videodoku-
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mentation ger fylligare data än vid observation som skrivs ned och 
frihet att följa gruppen utan att behöva anteckna. Att kunna be-
svara forskningsfrågorna angående barnens lärande och utfors-
kande av teknik i byggleken, blir möjligt genom videodokumentat-
ion. Forskaren har möjlighet att gå tillbaka och titta på videofil-
merna vid upprepade tillfällen för att analysera hela det filmade 
materialet ur olika perspektiv och med olika fokus (Björklund, 
2010; Melander, 2009). En ytterligare faktor som Melander (2009) 
lyfter fram är att videodokumentation ger möjlighet att visa och 
diskutera analysen med andra forskare, vilket höjer analysens kva-
litet. 

 
Melander (2009) påpekar att redan valet av kameravinkel och 
riktning påverkar resultatet. Genom det sätt som kameran riktas 
in, inkluderas något medan något annat utesluts. I denna studie har 
en handburen kamera med integrerad mikrofon använts (Heikkilä 
& Sahlström, 2003). Valet föll på en sådan kamera då den ger fri-
het att följa med barnen i aktiviteterna eftersom de kan befinna sig 
på olika platser. En fast placerad kamera skulle kunna ge mig som 
deltagande observatör, större frihet att hjälpa till utan att stänga av 
kameran och därmed kunna filma hela förloppet, men den hade 
begränsat observationen vad det gäller att följa barnen när de rör 
sig och byter plats. Kameran är också enkel att stänga av och sätta 
på, något som underlättade om avbrott fick göras under filmning-
en. En ytterligare aspekt att beakta är att barnen kan befinna sig på 
olika ställen under en aktivitet.  Det var inte helt oproblematiskt 
att välja barngrupp, eftersom det innebär ett bortval av eventuellt 
intressanta situationer i de andra grupperna, som då inte skulle 
kunna följas och dokumenteras. Detta kan innebära att data som 
kunde varit viktig för studien, gick förlorad. Trots det gjordes be-
dömningen att det var viktigare att följa en hel aktivitet än att få 
delar av många olika aktiviteter. Därför valdes en handburen ka-
mera.  

 
Fältanteckningar 
Eftersom vissa detaljer inte kan dokumenteras med videoinspel-
ning, har fältanteckningar använts för att ge kompletterande be-
skrivningar av samlingar inför och efter aktiviteterna, då kameran 
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skulle kunna upplevas som ett störande moment. Fältanteckning-
arna har även använts för att ge bakgrund och kontext till aktivite-
terna, som till exempel deltagande barn, förskollärarnas planering 
av aktiviteter och material. Fältanteckningarna skrevs ner i ome-
delbar anslutning till besöken på förskolorna, något som Bryman 
(2012) påpekar är viktigt för att komma ihåg betydelsefulla data.  
 
Genomförande 
Som tidigare beskrivits är studien upplagd i två steg med inledande 
besök på de deltagande förskolorna då intervjuer genomfördes med 
förskollärare/arbetslag vid de tre förskolorna. Därefter genomför-
des videoobservationer. Vid dessa tillfällen observerades bygg- och 
konstruktionslek som en del i den vardagliga verksamheten och 
förskollärarna bestämde själva när det passade in i deras verksam-
het. Både vid de inledande besöken och vid observationstillfällena, 
fördes fältanteckningar för att komplettera dokumentationen. 
Nedanstående tabell (tabell 1) visar en sammanställning för genere-
ring av data avseende deltagare och insamlat material. Sammanlagt 
deltar 11 förskollärare och 49 barn, i åldern 4-5 år, i studien. 

Förskola Barn  
(N)

Medelålder 
barn (år)

Data- 
generering

Lärare 
(N)

Antal 
besök

A 1

9

4,7 år

4,7 år

November: 
fältanteckningar
December 2016:

39:36 min

2 3

B 7

3 5 år

November 2016 
23:10 min

November 2016
43:51 min

5 3

C 4

25

5 år

4,4 år

November 2016
22:45 min

November 2016
46:04min

1

4

3

Tabell 1. Tidsplan för studien och datagenerering
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Under höstterminen 2016 genomfördes videoobservationer för att 
studera hur förskolorna arbetar med bygg- och konstruktionslek. 
Varje förskola besöktes två gånger och aktiviteterna dokumentera-
des med videoinspelning. Efter granskning av det genererade 
materialet bedömdes att tillräckligt med material fanns för att 
kunna genomföra studien och att ytterligare material inte skulle 
tillföra information eller ge förhöjd kvalitet av studien (Tracy, 
2010). I aktiviteterna uttrycker sig barnen både verbalt och 
kroppsligt och därför har videofilmerna transkriberats avseende 
både tal och handling (Heikkilä & Sahlström, 2003; Melander, 
2009; Björklund 2010)..  Följande aktiviteter har studerats: 

 
• Konstruera kulbana: spontan lek i bygghörnan 
• Konstruera farkost till mjukisdjuret Smutt: uppdrag förbe-

rett av förskollärare med utgångspunkt i saga 
• Utforska gungbrädans rörelse: spontan lek på gården 
• Bygga torn av kaplastavar: spontan lek tillsammans med 

förskollärare i bygghörnan 
• Bygga vattentät koja: uppdrag av förskollärare som del i 

boendetema 
• Bygga husmodeller: uppdrag av förskollärare som del i bo-

endetema 
 
Några enstaka barn visade stort intresse för kameran och videoin-
spelningen. De fick då titta på kameran och hjälpa till att filma en 
stund för att sedan återgå till aktiviteten. De flesta barn var dock 
vana vid att bli dokumenterade och visade inget större intresse. Vid 
första besöket på förskola A dokumenterades en aktivitet med ett 
barn enbart med fältanteckningar, eftersom osäkerhet rådde om 
huruvida detta barn fick filmas vid tidpunkten för aktiviteten (ta-
bell 1). 

 
Analysmodell 
I den första delstudien har en analys av videoobservationer under 
aktiviteterna med att konstruera en farkost och bygga koja genom-
förts utifrån Mitchams (1994) begrepp: teknik som objekt, kun-
skap, aktivitet och volition (object, knowledge, activity and vo-
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lition). Dessa begrepp har använts för att besvara forskningsfråga 
1och 2:  

 
• Vad kännetecknar barns volition att bygga och konstruera? 
• Hur utforskar barn teknik i och genom konstruktionerna? 

Mitchams definition av teknik utgjorde grund för att få syn på tek-
nikinnehållet som urskilts i aktiviteterna. Det är främst begreppen 
teknik som volition och teknik som kunskap (knowledge) som an-
vänts i analysen för att få syn på hur lärarnas och barnens volition 
att planera för eller delta i aktiviteterna tar sig uttryck i bygg- och 
konstruktionsleken.  

 
Variationteoretisk analys har använts i analysen av videoobservat-
ionerna i delstudie 2, för att urskilja vilket lärande som erbjuds och 
möjliggörs inom teknik i aktiviteterna och för att därigenom be-
svara den andra och tredje forskningsfrågan: 
 

• Hur utforskar barn teknik i och genom konstruktionerna? 
• Hur uttrycks och delas teknisk kunskap mellan barn? 

Särskilt fokus har legat på att urskilja både vilka lärandeobjekt 
barnen erbjuds att urskilja i aktiviteten och vilka lärandeobjekt 
barnen själva har urskilt (Marton & Booth, 2000; Marton, 2015). 
I analysen har de kritiska aspekterna studerats, det vill säga vad 
barnen ännu inte har urskilt samt vilka möjligheter till tekniklä-
rande de olika konstruktionerna har gett. I analysfasens sista steg, 
gjordes en analys med fokus både på enskilda handlingar och 
handlingar i grupp. De aktiviteter som ligger till grund för delstu-
die två är att bygga torn och att utforska gungbrädans rörelse. 

 
Under hela processen har minnesanteckningar förts, för att kunna 
följa tankar och resonemang under aktiviteterna och öka transpa-
rensen av studien (Tracy, 2010). Nedanstående bild (bild 2) visar 
analysprocessen: 
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Delstudie 2: 
Kvalitativ ana-
lys utifrån vari-
ationsteorin 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 2 Analysprocess av videoobservationer 

 
 
Kvalitativa analyser 
Larsson (1994) skriver fram tre kvalitetskriterier för kvaliteter i 
framställningen som helhet.  Dessa är perspektivmedvetenhet, in-
tern logik och etiskt värde. Perspektivmedvetenhet innebär att 
forskaren beskriver sin egen förförståelse av det studerade fenome-
net. Eftersom sanningen är relativ, menar Larsson (1994) att det 
alltid finns ett perspektiv bakom verkligheten. Forskarens egen för-
förståelse har alltid inverkan på hur materialet tolkas och förstås. 
Under processen ändras förförståelsen när kunskapen om fenome-
net ökar. Jag har försökt förhålla mig till detta genom att tydligt 
redovisa min forskningsansats och genom att försöka vara konse-
kvent i tillämpningen av denna.  

 
Den interna logiken innebär att delarna ska hänga ihop och bilda 
en helhet, samt att det finns harmoni mellan forskningsfrågor, ge-
nerering av data och analysteknik. Det etiska värdet handlar om 
vetenskaplig hederlighet och att inte förvanska eller fabricera data. 
Detta legitimeras genom att forskaren tydligt redogör för hur data 
genererats och hur analysförfarandet gått till.  
 
Tracy (2010) betonar att för att en forskare ska kunna göra kloka 
val angående insamling av data och kontext som passar in i stu-
dien, måste stringens finnas. Det är viktigt att veta hur mycket data 
som behöver samlas in i förhållande till den analys som ska göras. 

Datain-
samling 

Syntes 
av resul-
tat 

Delstudie 1: 
Kvalitativ ana-
lys utifrån 
Mitcham 

Delstudie 1:
Kvalitativ analys 
utifrån Mitcham

Delstudie 2:
Kvalitativ 

analys utifrån 
variationsteorin

Data- 
insamling

Syntes av
resultatet
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En strikt analys utmärks av transparens i processen med att sor-
tera, välja ut och organisera data. Stringensen ökar möjligheterna 
till att få en bra kvalitet i metoden. Larsson (1994) skriver att ett 
kvalitetskriterium är att resultatet ska ge fylliga beskrivningar och 
ha innebördsrikedom. Innebördsrikedomen får inte vara för omfat-
tande utan det krävs god struktur och överskådlighet av resultatet. 
Ett centralt kriterium för att bedöma kvaliteten av en studie är dess 
heuristiska värde. Med detta avses i vilken utsträckning som läsa-
ren kan få syn på någon ny aspekt av verkligheten (Larsson, 1994).  
 
Vid observationer av små barn händer det mycket under en kort 
tidsperiod. Barnens verbala språk är inte så väl utvecklat ännu, så 
även de kroppsliga handlingarna är viktiga för att de ska kunna 
visa sin förståelse av fenomenen i aktiviteterna (Heikkilä & Sahl-
ström, 2003). Därför skulle endast ljudupptagning inte kunna ge 
tillräcklig information till studien, utan bedömningen gjordes att 
det skulle ge en bättre grund för analysarbetet att filma.  

 
Forskningsetiska reflektioner 
Intervjutillfällena med förskollärarna har gett möjlighet att knyta 
kontakt med de deltagande förskolorna och ge vidare information 
om studien (Whiteley & Whiteley, 2006). Då har även planeringen, 
inför insamlingen av empiri med videoinspelningar i barngrupper-
na, gjorts. Studien faller inte under de kriterier som är uppsatta av 
etikprövningslagen (Vetenskapsrådet, 2017, s.30) därför har inte 
etikprövning gjorts. Studien har följt de etiska krav som Veten-
skapsrådet (2017) ställt upp vad det gäller kravet på informerat 
samtycke och konfidentialitetskravet (förvaring av data, anonymi-
tet). För att uppfylla kravet på informerat samtycke har en blankett 
(se bilaga) delats ut, med information om forskningsstudien och 
medgivande att delta i studien, för vidare distribution till målsmän 
(Vetenskapsrådet, 2017).  Endast de barn som fått skriftligt medgi-
vande av målsman deltar i studien. I studier av små barn behöver 
särskilda hänsyn tas. Konfidentialitetskravet har satts upp för att 
ge barnen ökat skydd genom att identiteten döljs och spridningen 
av materialet begränsas. Materialet har därför hanterats med stor 
försiktighet och förvarats i ett för forskning säkrat lagringsut-
rymme (Svensson & Ahrne, 2015). 
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Vid observationstillfällena har barnen informerats om att mitt syfte 
med att vara på förskolan är att jag vill ”se vad de gör när de leker 
och bygger”. De har blivit informerade om att jag kommer att vi-
deofilma och att de när som helst kan tala om att de inte vill delta 
(Vetenskapsrådet, 2017). Det ställer stora krav på forskare i barn-
grupp, att vara lyhörd för när barnen inte vill delta (Johansson, 
2003). Barnen kan på olika sätt signalera att de inte vill vara med, 
inte bara verbalt. Barnen i denna studie har visat detta genom att 
tystna, titta bort eller gå undan. Jag har försökt uppfatta dessa sig-
naler och visa att barnets önskan respekteras genom att vända bort 
eller stänga av kameran. 

 
Som vuxen kan det vara svårt att fullt ut ta barns perspektiv och 
förstå deras intentioner och uttryck (Johansson, 2003). Forskarens 
maktposition kräver kunskap om och hur samtal kan ske med 
barn, men även kunskap om förskolans miljö i relation till forsk-
ningen (Johansson, 2003; Svensson & Ahrne, 2015). Därför är det 
av betydelse att som forskare lära känna barnen och bli accepterad 
av dem för att få tillträde till deras livsvärldar. Barnen har en un-
derordnad position och har inte den kunskap om vad forskning in-
nebär, så som de vuxna har. Därför har forskaren ett stort ansvar 
för barns integritet vad det gäller insamlande och tolkande av data 
och behöver vara särskilt varsam och respektfull vid sammanstäl-
lande och presentation av studien. Detta är något som särskilt har 
beaktats vid genomförandet av studien. 
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RESULTAT 

I kapitlet redovisas en sammanfattning av de båda artiklar, där del-
studiernas resultat presenteras, kopplade till syftet och forsknings-
frågorna. Artiklarna presenteras i korthet. Därefter görs en syntes 
av artiklarnas resultat för att besvara syftet. Studiens övergripande 
syfte är att studera barns, och till viss del förskollärares, volition i 
bygg- och konstruktionslek för att se hur tekniskt kunnande delas 
mellan barn. Detta besvaras genom tre frågeställningar, varav de 
två första besvaras i den första delstudien:  
1. Vad kännetecknar barns volition att bygga och konstruera?  
2. Hur utforskar barn teknik i och genom konstruktionerna?  

 
 

Artikel 1 
 
Pre-school children’s expressed technological volition during con-
struction play 
 
Kristina Thorshag och Mona Holmqvist (2018) 
 
”Technological volition” (Mitcham, 1994) är viljan att utveckla 
kunskap om och använda den fysiska världen för att designa pro-
dukter, processer och system. Syftet med denna studie var att bidra 
med ny kunskap om barnens tekniska volition när de identifierar, 
bygger och förbättrar tekniska konstruktioner och hur lärare stöd-
jer detta lärande. Analysen fokuserar de stunder när barns volition 
(Mitcham, 1994) uttrycktes i en byggaktivitet. Totalt deltog elva 
förskollärare och 49 barn i åldrarna 4-5 år från tre förskolor. Data 
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består av videoinspelningar från fyra aktiviteter, två vardera i för-
skola A och B, som visar barns uttryckta tekniska volition, samt 
fältanteckningar om lärarnas förberedelser.  
 
I studien fångas, utifrån ett större datamaterial, de sekvenser när 
barns volition till teknikskapande kommer till uttryck och vad som 
händer under en avgränsad tid efter detta. Baserad på tidigare 
forskning om förskollärares begränsade kunskap om teknikunder-
visning i förskolan avser denna studie att se på vilket sätt barns vo-
lition till teknikskapande kommer till uttryck i förskolepraktiken. 
Genom att bidra med ny kunskap om barns vilja att identifiera, 
bygga och utveckla tekniska konstruktioner och hur förskollärare 
stöttar barn i deras tekniklärande, kan resultatet ge underlag för 
förbättring av förskolans teknikundervisning i syfte att på ett 
bättre sätt stimulera barns vilja till teknikskapande.  
Forskningsfrågorna är: 
 

1. Hur uttrycker förskollärare och barn teknik som volition 
före och under byggaktiviteten?  

2. På vilket sätt visar barn sin teknikförståelse för hur olika 
slags material kan sammanfogas och bilda nya konstrukt-
ioner? 

Videomaterial från tre olika leksekvenser, motsvarande 1 timma 
och 46 minuter, har transkriberats i sin helhet och analyserats i 
flera steg. I analysen har fokus riktats mot barnens aktiviteter, för-
skollärarnas aktiviteter, barnens uttryckta verbala kommunikation 
och icke-verbala kommunikation. Analysen har avgränsat fyra di-
stinkta sekvenser där barnens motiv (verbalt eller icke-verbalt) re-
gistrerats. Därefter har de fyra sekvenserna analyserats var för sig 
för att skapa förståelse för när barnens uttryckta volition går över i 
en genomförandefas, där det som initierats ska genomföras. Denna 
övergång skedde i medeltal 1 minut och 20 sekunder efter det 
första uttrycket av volition. De data som slutligen närgranskats be-
står av videoinspelningar från fyra konstruktionsaktiviteter. Tran-
skriptionerna av sekvenserna analyserades kvalitativt och kvantita-
tivt, med avseende på antal ord som barn och lärare yttrade. Detta 
ger en bild av vem som har talutrymmet och när, för att särskilja 
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barnens uttryckta motiv från lärarnas. TextFixer (u.å) användes för 
att ge ett kvantitativt mått på antal ord lärare och barn yttrade un-
der de valda sekvenserna. Filmavsnitten behandlade två olika slags 
tekniska konstruktioner: koja och farkost. Klippen startade vid det 
första tillfället barnet uttryckte sin volition. Alla avsnitt hade fokus 
på barns volition att bygga och konstruera.  Utöver det dokumen-
terades lärarnas volition med video under aktiviteterna med bar-
nen. Fältanteckningar har även förts för att dokumentera lärarnas 
förberedelser. I studien deltog 16 barn i åldrarna 4-5 år, och fyra 
förskollärare från två olika förskolor. 

 
• Resultatet visar att förskollärarna uttryckte sin volition med 

byggaktiviteterna på tre sätt: genom sina förberedelser av akti-
viteterna, genom att erbjuda barnen material som skulle an-
vändas för att bygga och konstruera samt genom sitt delta-
gande i aktiviteterna. Lärarna stöttade barnen med uppmunt-
rande kommentarer och frågor som ledde barnen vidare eller 
förde tillbaka intresset till aktiviteten. 
 

• Resultatet visar också hur skillnader bland barns uttryckta vo-
lition är kopplade till deras fantasi om hur material kan kom-
bineras på olika sätt för att konstruera "koja" och "farkost" 
från vardagliga föremål. När de byggde kojor, fokuserade de 
på hur konstruktionen skulle bli stabil och vattentät. Barnen 
inspirerades också att lära sig mer om olika materials funktion 
i ett hus, som till exempel golvet, väggar och takets lutning. Att 
bygga en farkost inspirerade barnen att utforska och tala om 
farkostens olika delar, sammanfogning och bränsle. Barnens 
kunskaper om att det kommer avgaser från riktiga motorer, 
medförde att de såg ett behov av avgasrör till motorn på sin 
farkost. De använde då VP-rör som de kopplade ihop till ett 
långt och krokigt avgassystem som ledde bort avgaserna från 
farkosten. Det innebär att barnens förmåga att ”se” den fär-
diga tekniska konstruktionen de ska bygga, blir avgörande för 
deras förmåga att sammanfoga det material de har att tillgå till 
en teknisk konstruktion. För de barn som tydligast visar vo-
lition är konstruktionens funktion i fokus. 
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• Ett annat resultat visar på vilka sätt barnen uttrycker och visar 
hur de urskiljer att olika material kan kombineras för att skapa 
konstruktioner och hur de upptäcker nya sätt att använda 
materialet under byggprocessen. För några av barnen var det 
svårt att se möjligheter att använda ett material mer än på det 
ursprungliga sättet, medan andra använde sin fantasi och hit-
tade möjligheter att använda materialet för att skapa nya fö-
remål. Återigen blir det tydligt att barnens förmåga att se vad 
den tekniska konstruktionen ska fylla för syfte, har en avgö-
rande betydelse för deras förmåga att initiera aktiviteter. När 
ett barns fokus var riktat mot delarna, var materialet i för-
grund men när barnen hade fokus på konstruktionen och 
kunde se helheten, var materialet i bakgrund. Barnens förmåga 
att urskilja helhet och delar påverkade deras förmåga att bygga 
och konstruera och ett exempel på detta var när barnen byggde 
kojor. Då var ett barn mer intresserat av repet, som skulle an-
vändas till att knyta fast presenningen, än av vad det var att 
delta i byggandet av kojan.  
 

Utifrån dessa resultat kan man dra slutsatser att förskollärarna spe-
lar en viktig roll, både för att och om ett tekniklärande ska ske i 
byggaktiviteten, genom att stötta och utmana barnens förmåga att 
se vad konstruktionen ska syfta till, vilken funktion den har och på 
vilket sätt material kan sammanfogas för att skapa en sådan kon-
struktion. Beroende på vilka tekniska utmaningar som barnen ges, 
kan olika tekniska lärandeobjekt som är viktiga för konstruktion-
en, fokuseras. Tekniska begrepp som till exempel stabilitet, håll-
fasthet och sammanfogning kan utforskas och fokuseras. Vilka 
konstruktioner som byggs påverkar också vilken kunskap som 
barnen behöver. Utifrån resultaten kan en koppling ses mellan tek-
nisk kunskap och volition. Ju mer teknisk kunskap barnen utveck-
lat om det som ska konstrueras och materialet som används, desto 
större är barnens vilja och motiv att delta i byggaktiviteten.  

 
Ur ett pedagogiskt perspektiv visar resultaten att lärares förmåga 
att skapa situationer som bidrar till att utveckla barnens nyfikenhet 
att skapa tekniska konstruktioner för processer som de identifierat 
initialt, bidrar till barnens förståelse av hur material kan samman-
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fogas för att skapa konstruktioner som kan utföra vissa uppgifter. 
Studier har visat att barns förståelse av ritningar inte är utvecklad, 
men genom att påverka barnens volition under bygg- och kon-
struktionslek genom att aktivt tillföra nytt material, eller rikta bar-
nens fokus mot nya utmaningar, underlättas barnens vilja att kon-
struera. Barnens volition att delta avtar när de inte förstår vad som 
kan konstrueras med det material de har, eller inte ser vilka funkt-
ioner de vill att konstruktionerna ska kunna utföra. Här har förs-
kollärarna en viktig uppgift att stimulera barnens aktiva intresse 
och inte lämna barnen i bygg- och konstruktionsleken i tron att de 
utvecklas självmant om de får arbeta på egen hand.  

 
Resultat frågeställning 3  
Den tredje forskningsfrågan: ”Hur uttrycks och delas teknikkun-
skap mellan barn? ” besvaras främst genom delstudie två. Även 
den andra forskningsfrågan, som handlar om hur barn utforskar 
teknik i och genom konstruktionerna, besvaras till viss del genom 
denna studie. 
 
 
Artikel 2 
 
The impact of knowledge of the knower. Children exploring physi-
cal phenomena and technology in construction play.  
 
Kristina Thorshag (2019) 
 
Syftet med studien är att studera på vilka sätt förskolebarn urskil-
jer och delar med sig av teknikkunskap om ett fysikaliskt fenomen 
(jämvikt) under gemensam konstruktionslek i förskolan. Forsk-
ningsfrågorna är:  

1. Vad utmärker barns tekniska kunskapsutveckling under 
konstruktionslek i samarbete med andra barn? 

2. På vilket sätt lägger barn, som har teknisk kunskap, märke 
till när och hur de kan dela kunskapen med barn som ännu 
inte har denna kunskap?  

3. Vad karaktäriserar hur barn delar kroppslig kunskap och 
teknikkunskap under konstruktionslek?  
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Två olika aktiviteter, som båda initierats av barnen, studerades: lek 
på förskolans gård på en hemgjord gungbräda, tillverkad av en 
stock och en planka samt att bygga torn med kaplastavar i bygg-
hörnan. I den första aktiviteten deltog tre barn (4-5 åringar) från 
en förskola. Från en annan förskola deltog en förskollärare och 
fyra barn (3-5 åringar) i den andra aktiviteten. I båda aktiviteterna 
urskilde och utforskade barnen fenomenen jämvikt, tyngdpunkt 
och balans. Data består av videoinspelningar från de båda aktivite-
terna och fältanteckningar. Videoinspelningarna har analyserats 
utifrån variationsteorin för att studera barns delaktighet och de-
lande av teknikkunskap i aktiviteterna. Aktiviteterna har valts ut 
från ett större datamaterial. 
 
I den första aktiviteten samarbetade tre barn, för att kunna gunga 
samtidigt på gungbrädan. De undersökte då, ur ett tekniskt per-
spektiv, gungbrädans dynamiska rörelse. Barnen rörde sig utmed 
gungbrädan för att utforska hur de kunde påverka rörelsen. De 
fördelade vikten både genom att krypa mot mitten och genom att 
ställa sig på plankans ändar. Under en byggaktivitet försökte fyra 
barn, tillsammans med en förskollärare, att bygga höga torn med 
kaplastavar och urskilde då betydelsen av att lägga klossarna så 
jämnt och rakt som möjligt, för att få en stabil konstruktion så att 
tornet inte skulle rasa.  
• Resultatet visar att  de barn som hade urskilt fler kvalitativt 

skilda aspekter av fenomenen jämvikt och balans, kunde an-
vända och utveckla sina teknikkunskaper under aktiviteterna i 
högre grad än de barn som hade urskilt färre aspekter av dessa 
fenomen. Barn som hade viss teknisk kunskap, utvecklade sin 
kunskap genom att studera de barn som kunde mer.  
 

• Ett resultat visar att de barn, som hade urskilt färre aspekter 
av fenomenen, behövde någon form av hjälp av sina kamrater 
för att kunna urskilja kritiska tekniska aspekter som var vik-
tiga för att förstå fenomenen. Barnen inspirerade varandra att 
prova om och om igen, för att utveckla kunskap som behövdes 
för att genomföra och delta i aktiviteten  
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• Ett annat resultat visar att de barn som hade den tekniska 
kunskap som krävdes för att genomföra eller delta i aktivite-
ten, underlättade de andra barnens deltagande genom att in-
struera verbalt eller visa med kroppsliga handlingar hur de 
skulle agera.  
 

• Ett ytterligare resultat visar att barn med teknisk kunskap 
gjorde det möjligt för de andra barnen att utforska fenomenen 
och att delta i aktiviteten genom att agera ”förebilder” under 
leken. Genom att visa sin metod upprepade gånger, möjlig-
gjorde de för de andra barnen att urskilja de kritiska aspekter-
na. De delade också sin tekniska kunskap med de andra bar-
nen genom att göra dem uppmärksamma på teknikaspekter 
som behövdes för att förstå aktiviteten och därigenom kunna 
delta på ett mer aktivt sätt. På gungbrädan kommunicerade 
barnen sin kunskap huvudsakligen med kroppsspråk.  När 
barnen byggde torn kommunicerade de både verbalt och ge-
nom att visa tydligt hur klossarna skulle placeras.  
 

Utifrån dessa resultat kan slutsatsen dras att det är av stor bety-
delse att barn ges möjlighet till upprepade erfarenheter av ett och 
samma fenomen för att fördjupa sin kunskap och förståelse inom 
teknik och naturvetenskap. Denna slutsats kan dras utifrån de stu-
derade aktiviteterna, eftersom de visar att barn behöver möjlighet 
både att observera och prova för att få kunskap om ett fenomen. I 
de studerade aktiviteterna spelar barnens tekniska kunskap stor 
roll för deras volition att starta en teknikaktivitet och att fullfölja 
den. Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att förskolläraren har en 
betydelsefull uppgift att uppmuntra och utmana barnen att urskilja 
nya aspekter av lärandeobjektet som är kritiska för att ett lärande 
om teknik och naturvetenskap ska ske. För att utveckla lärandet 
bland barn med kunskap, är det centralt att förskollärare använder 
aktiviteter som gör det möjligt även för "dem som kan" att utma-
nas och utveckla ny kunskap.  
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Syntes 
Bygg- och konstruktionslek ger tillfälle att arbeta med centrala be-
grepp som stabilitet, hållfasthet och sammanfogning samt att ut-
forska och få erfarenhet av olika material. Genom byggleken ges 
barnen också tillfälle att arbeta med tekniska processer när de de-
signar konstruerar, prövar och omprövar sina konstruktioner. I 
byggleken utforskar och skapar även barnen enkla former av tek-
niska system, som exempelvis avgassystemet. När barnen designar 
en konstruktion tar de hjälp av sina tidigare erfarenheter och kun-
skaper, något som farkostens styrhytt och avgassystem är exempel 
på. Det som framträder som centralt är att både förskollärare och 
barn har delat fokus i byggaktiviteten, det vill säga att de riktar sin 
uppmärksamhet mot ett gemensamt lärandeobjekt, för att teknik-
lärande ska ske. 
 
Studiens övergripande syfte, att studera barns, och till viss del förs-
kollärares, volition i bygg- och konstruktionslek för att se hur tek-
niskt kunnande delas mellan barn, besvaras genom de båda delstu-
diernas respektive resultat. Resultatet i den första delstudien 
(Thorshag & Holmqvist, 2018) visar att förskollärarnas volition 
att planera för och aktivt delta i bygg- och konstruktionslek är be-
tydelsefullt för att stötta barns tekniklärande för att de ska kunna 
urskilja nya aspekter av lärandeobjektet. Lärarna behöver ha möj-
lighet att förbereda och planera för teknikaktiviteterna och att er-
bjuda ett varierat material, som inbjuder till olika former av tek-
nikskapande.  När lärarna skapar situationer som utvecklar bar-
nens förmåga att konstruera, bidrar det till att stimulera barns ny-
fikenhet och förståelse för hur olika material kan användas för att 
skapa olika konstruktioner. 
 
Resultaten i den första delstudien visar en koppling mellan teknisk 
kunskap och volition. Med ökade teknikkunskaper ökar barnens 
volition att delta i aktiviteterna. De barn som kan visualisera en 
konstruktion och urskilja helheten visar större volition att starta 
och stanna kvar i aktiviteten. När barnen inte kan se helheten fo-
kuserar de i stället på delarna, det vill säga något enskilt material, 
och deltar inte i lika stor utsträckning i konstruktionsaktiviteterna. 
Barnens volition att delta minskar också när de inte kan förstå vad 
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som kan konstrueras med materialet eller vilken funktion kon-
struktionen ska ha. Därför har barnens förmåga att se vad den 
tekniska konstruktionen ska fylla för syfte, en avgörande betydelse 
för deras förmåga att initiera och genomföra en byggaktivitet. När  
barnen får lära känna materialet ökar deras möjligheter att kunna 
kombinera det i konstruktionerna. De använder sin fantasi och ut-
nyttjar materialet på andra sätt än det ursprungliga för att skapa 
nya konstruktioner.  
 
Resultatet i den andra delstudien (Thorshag, 2019) visar att barnen 
inspirerar varandra att delta och de barn som har urskilt fler kvali-
tativt skilda teknikaspekter av ett fenomen, använde och utveck-
lade sina kunskaper mer än de barn som urskilt färre aspekter av 
fenomenet. De möjliggör för de andra barnen att delta genom att 
instruera och visa upprepade gånger. Barnen delar sin teknikkun-
skap med andra barn genom att göra dem uppmärksamma på tek-
nikaspekter som är nödvändiga för att förstå aktiviteten. För att 
barnen ska kunna fördjupa sina kunskaper och sin förståelse för 
teknik måste de därför få möjlighet till upprepade erfarenheter av 
samma fenomen då de både får prova och observera hur andra 
barn gör. Med ökad kunskap ökar också barnens volition att delta 
och utveckla konstruktionerna.  
 
Båda delstudierna besvarar det övergripande syftet att studera 
barns, och till viss del förskollärares, volition i bygg- och kon-
struktionslek. Studierna visar att det finns en koppling mellan 
barns teknikkunskap och volition både avseende hur de ska han-
tera materialet och hur de ska genomföra aktiviteten. Tydliga ex-
empel på detta är när barnen bygger koja och konstruerar farkos-
ten i den första delstudien samt när de bygger kaplatorn i den 
andra delstudien. De barn som visar kunskap om hur materialet 
kan användas för att bygga en konstruktion visar större volition att 
delta och genomföra konstruktionen än de barn som ännu inte ur-
skilt de kritiska aspekterna. Barnens volition att delta avtar när de 
inte förstår hur konstruktionen ska komma att se ut eller hur de 
ska använda materialet. Förskolläraren har en viktig roll att aktivt 
stötta barnen genom att bistå med olika material och rikta fokus 
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mot konstruktionen för att stimulera deras intresse och vilja att 
stanna kvar i aktiviteten. 
 
Även den andra delen av syftet, att se hur tekniskt kunnande delas 
mellan barn, besvaras i båda delstudierna, även om det mer explicit 
blir synligt i delstudie två. I de fyra studerade aktiviteterna diskute-
rar och visar barnen olika lösningar och delar med sig av sin kun-
skap, vilket möjliggör för fler barn att delta. I den andra delstudien 
inspirerar barnen, som urskilt fler kvalitativt skilda aspekter av fe-
nomenet, de andra barnen att delta. De underlättar deras delta-
gande genom att visa och agera förebilder under leken. De uppre-
par sina instruktioner, både verbalt och med kroppsspråk, och 
möjliggör på så sätt för de andra barnen att urskilja de kritiska 
aspekterna så att de också kan delta.  
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DISKUSSION 

I detta kapitel kommer studiens övergripande syfte, frågeställning-
ar och resultat att diskuteras i relation till tidigare forskning. Här 
presenteras vilka implikationer studiens resultat kan ha för prakti-
ken.  Även metodologiska överväganden som gjorts diskuteras och 
förslag till fortsatt forskning presenteras. 
 
Det övergripande syftet för studien är att studera barns, och till 
viss del förskollärares, volition i bygg- och konstruktionslek för att 
för att se hur tekniskt kunnande delas mellan barn. Därigenom 
framkommer nya perspektiv som bidrar till att vidga synen på vad 
teknikämnet kan innehålla i förskolans kontext.  
 
Volition att bygga och konstruera 
Den första forskningsfrågan, avser att undersöka vad som känne-
tecknar förskollärares och barns volition att bygga och konstruera. 
Resultatet i den första delstudien (Thorshag & Holmqvist, 2018) 
visar att förskollärarnas uttryckta volition inför och under byggak-
tiviteterna iscensattes på tre sätt: dels genom sina förberedelser av 
aktiviteterna, dels genom att erbjuda barnen material som skulle 
användas för att bygga och konstruera men också genom sitt del-
tagande i aktiviteterna. Under aktiviteterna stöttade förskollärarna 
barnen med uppmuntrande kommentarer och frågor, vilket ledde 
barnen vidare eller förde tillbaka intresset till aktiviteten. Detta vi-
sar att lärarnas förmåga att skapa situationer, som bidrar till att 
utveckla barnens nyfikenhet att bygga och konstruera även bidrar 
till barnens förståelse av hur material kan sammanfogas för att 
skapa olika slags konstruktioner. Detta visar också att det finns en 
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koppling mellan barns volition och kvalitén i lärarens stöd. För att 
kunna stötta barnens tekniklärande krävs dock att lärarna har till-
räckliga teknikkunskaper eftersom det skapar volition hos lärarna 
och gör att de vet hur de kan stötta barns tekniklärande. Detta är 
något som bekräftas i flera studier där förskollärares teknikkun-
skaper och behovet av fortbildning problematiseras (Sundqvist & 
Nilsson, 2018; Mawson, 2010; Elvstrand et al., 2018; Öqvist & 
Högström, 2018). I Sundqvist och Nilssons (2018) intervjustudie 
framkom att lärarna främst upplevde sin roll att förse barnen med 
material, skapa en miljö som inspirerar barnen och ge dem möjlig-
het att vara kreativa. Öqvist och Högström (2018) drar slutsatsen 
att det oftast finns tillgång till material på förskolan men de beto-
nar att lärarna behöver mer teknikkunskaper för att kunna ta vara 
på lärandetillfällen, som att ta vara på barnens egna initiativ till 
teknikaktiviteter och stötta barnen även i de oplanerade aktivite-
terna (Sundqvist & Nilsson, 2018; Mawson, 2010; Elvstrand et al., 
2018).  Ovanstående studiers resultat stärks av den föreliggande 
studien som visar att när förskollärarna har teknikkunskaper och 
ett uttalat intresse av att arbeta med teknik så stöttar de barnens 
tekniklärande och tar vara på deras nyfikenhet genom att rikta 
barns fokus mot ett lärandeobjekt som de själva har urskilt. Under 
byggaktiviteten deltar lärarna aktivt med att utvidga barnens kun-
skaper genom att ställa frågor kopplade till konstruktionen eller 
fenomenet.  
 
Resultatet visar hur skillnader i barns volition att bygga och kon-
struera, är kopplade till deras fantasi om hur material kan kombin-
eras på olika sätt (Thorshag & Holmqvist, 2018). Det innebär att 
barnens förmåga att visualisera den färdiga tekniska konstruktion-
en de ska bygga, blir avgörande för deras förmåga att sammanfoga 
materialet de har att tillgå, till en teknisk konstruktion. För de barn 
som tydligast visade motiv och vilja var den tekniska konstruktion-
ens funktion i fokus (Mitcham, 1994). Även barnens förmåga att 
se vad den tekniska konstruktionen ska fylla för syfte, har en avgö-
rande betydelse för deras förmåga att initiera aktiviteter. När ett 
barns fokus var riktat mot delarna, var materialet i förgrund men 
när barnen hade fokus på konstruktionen och kunde se helheten, 
var materialet i bakgrund. Barnens förmåga att urskilja helhet och 
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delar påverkade deras förmåga att bygga och konstruera. Detta 
överensstämmer med Marton och Booths (2000) beskrivning om 
lärandet som ett pussel bestående av ett del-och helhetsperspektiv. 
Det är först när bitarna sätts ihop till en helhet som det går att för-
stå vad det är som barnet ännu inte urskilt av ett lärandeobjekt, ef-
tersom dessa aspekter blir kritiska för lärandet (Marton & Booth, 
2000).  Förmågan att urskilja helhet och delar och hur de förhåller 
sig till varandra, är något som är centralt för lärandet i byggleken. 
Först måste barnen ha en föreställning om det som ska konstrueras 
och vilket material som ska användas. Sedan måste de förstå hur 
de olika delarna kan användas i konstruktionen. Ett tydligt exem-
pel på detta, var i den första delstudien (Thorshag & Holmqvist, 
2018), när barnen byggde kojor med presenning och rep. Då var 
ett barns intresse riktat mot repet, som skulle användas för att 
knyta fast presenningen. Detta medförde att barnet stod vid sidan 
om och undersökte vad som gick att göra med repet, i stället för att 
fokusera på helheten, det vill säga byggandet av kojan. 
 
Studiens resultat visar att barnens volition att delta i bygg- och 
konstruktionslek, underlättas genom att lärarna aktivt tillför nytt 
material eller riktar barnens fokus mot nya utmaningar.  I de stu-
derade aktiviteterna har inte ritningar använts, utan här har i stäl-
let att ”göra om” blivit barnens ritning. Efter att barnen hade be-
kantat sig med materialet hade de lättare för att ”se” hur kon-
struktionen skulle se ut. När de inte kunde visualisera en plan, 
hade de svårt att konstruera något. Detta blev särskilt tydligt när 
barnen byggde farkoster. När den första farkosten skulle konstrue-
ras till Smutt, hade inte barnen någon plan för hur de skulle bygga. 
Alla delarna staplades på varandra och barnen kunde inte se hur 
farkosten skulle komma att se ut, vilket medförde att bygget över-
gavs. En pojke hade en plan för hur de kunde bygga en ny farkost. 
Han kunde visualisera den och han kunde även delge de andra sina 
tankar, så att de kunde bygga tillsammans. Till den andra farkos-
ten använde barnen samma material, men nu hade de bekantat sig 
med materialet och det gjorde det lättare för dem att se vilken 
funktion de olika delarna skulle få i den nya konstruktionen. Bar-
nens sätt att arbeta överensstämmer med flera andra studier (Fleer, 
2000; van Meeteren & Zan, 2010; Rogers & Russo, 2003). I dessa 
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studier konstateras att många barn vill börja att bygga direkt, utan 
att först göra en ritning eller en skiss, eftersom de har visat att 
yngre barns förståelse av ritningar inte är utvecklad. Fleer (2000) 
slår fast i sin studie att barnen hade svårt att översätta en 2D-
ritning till 3D och materialet de skulle använda. Eftersom även 
ovan nämnda studier (Fleer, 2000; van Meeteren & Zan, 2010; 
Rogers & Russo, 2003) visar att det är problematiskt för barn att 
omsätta ritningar från 2D till 3D, verkar det mer framgångsrikt att 
barnen får skapa och revidera sina konstruktioner samtidigt som 
de utvecklar kunskap om materialet.  
 
Utifrån resultatet i den första delstudien (Thorshag & Holmqvist, 
2018) kan en koppling ses mellan teknisk kunskap och volition. Ju 
mer teknisk kunskap barnen utvecklar om det som ska konstrueras 
och materialet som används, desto större är barnens motivation 
och vilja att delta i byggaktiviteten. Barnens volition att delta avtar 
när de inte förstår vad som kan konstrueras med det material de 
har, eller inte ser vilka funktioner de vill att konstruktionerna ska 
ha. Utifrån dessa resultat kan slutsatsen dras att förskollärarnas 
aktiva deltagande är betydelsefullt för att ett tekniklärande ska ske 
i byggaktiviteten. Genom att lärarna stöttar och utmanar barnen 
ges de möjlighet att utveckla sina teknikkunskaper. De studerade 
aktiviteterna i denna uppsats är både barninitierade och planerade 
av förskollärare. Barnen väljer ofta sina egna lärandeobjekt utifrån 
nyfikenhet och intresse och det ges många tillfällen till tekniklä-
rande i de aktiviteter som barnen initierar. Förskollärarna måste 
därför vara flexibla i sin planering, så att de kan fånga upp det som 
barnen riktar sitt intresse mot. Elvstrand et al. (2018) ser en fara i 
att förskolans pedagogiska förhållningssätt, som innebär att utgå 
från barns intresse och att ta vara på barns egna initiativ, kan få till 
följd att man inte arbetar med vissa teknikområden. Därför, menar 
Elvstrand et al. (2018), är det viktigt att det är förskollärarna som 
initierar teknikaktiviteter så att barnen får ett brett perspektiv på 
vad teknik i förskolan kan vara. Till viss del motsägs detta av re-
sultatet i denna studie, eftersom även de aktiviteter som barnen ini-
tierade hade ett relevant teknikinnehåll. Men det är däremot 
centralt att lärarna uppfattar att det är teknik barnen håller på med 
för att de ska kunna stötta barnens tekniklärande. Det visar kom-
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plexiteten i att vara förskollärare som innebär att både kunna ar-
beta planerat och rikta barns uppmärksamhet mot ett visst läran-
deobjekt, och samtidigt kunna ta tillvara barns nyfikenhet och in-
tresse. 

 
Barns utforskande av teknik  
Den andra forskningsfrågan handlar om hur barn utforskar teknik 
i och genom konstruktionerna i byggleken. Resultatet i studien vi-
sar på vilka sätt barnen uttryckte och visade sin förståelse för hur 
olika material kan kombineras på olika sätt för att till exempel 
konstruera en koja eller en farkost från vardagliga föremål. Under 
ett tema om boende på en förskola, hade de tidigare byggt kojor av 
naturmaterial och upptäckte då att det regnade in när löven ram-
lade av från grenarna. Nu ville de prova att bygga vattentätt och 
därför föreslog läraren att de skulle bygga med presenningar i stäl-
let. Barnen kom själva med förslag på hur kojan skulle konstrueras 
och fick, med lärarnas stöttning, prova sig fram under byggproces-
sen. De fick rep, klädnypor och limklämmor att fästa upp presen-
ningen med. Barnen fick hitta lösningar på hur de skulle fästa pre-
senningen, hur de kunde knyta hållbara knutar och hur kojan 
kunde utformas. När de byggde kojorna, fokuserade de på hur 
konstruktionen skulle bli stabil och vattentät.  I en aktivitet som 
denna finns det tekniska utmaningar för alla barn och för ett av de 
yngre barnen tog utforskandet av klädnypans funktion hela upp-
märksamheten i stället för att delta i kojbygget. Detta accepterades 
av de andra barnen i gruppen, som fortsatte bygga. I följande delar 
av temat om boende inspirerades barnen att lära sig mer om olika 
materials funktion i ett hus, som till exempel golvet, väggar och ta-
kets lutning. 
 
För några av barnen var det svårt att se möjligheter att använda ett 
material mer än på det ursprungliga sättet, medan andra hittade 
nya möjligheter att använda materialet. När barnen byggde en far-
kost sammanfogades två cykelhjul och en lastpall med rep och fick 
bilda farkostens chassi. Ett avgassystem konstruerades med hjälp 
av VP-rör och rörkopplingar. Barnen designade en styrhytt som 
noga provades ut så att mjukisdjuret Smutt skulle kunna komma ut 
och in, få ordentligt med plats och hålla sig varm. Under byggpro-
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cessen inspirerades barnen att utforska och tala om funktion, stabi-
litet, sammanfogning, hastighet, och bränsle. Detta innebär att be-
roende på vilka tekniska utmaningar som barnen ges, kan olika 
tekniska lärandeobjekt, som är viktiga för konstruktionen, fokuse-
ras. Vilka konstruktioner som byggs påverkar också vilken kun-
skap barnen behöver. Resultatet i denna studie visar i likhet med 
flera andra studier att bygg- och konstruktionslek är centralt för 
barns tekniklärande (se till exempel Bagiati & Evangelou, 2016; 
Turja et al., 2009; van Meeteren & Zan, 2010). Användandet av 
konkreta föremål i byggleken stärker och utvecklar flera olika för-
mågor, både sociala och kreativa. Det ger också barnen möjlighet 
att utforska och strukturera sin omgivning och undersöka hur 
olika artefakter är konstruerade.  
 
En viktig kunskap i bygg- och konstruktionsleken är att kunna 
sammanfoga olika material. I de studerade aktiviteterna användes 
ofta rep för att sammanfoga de stora konstruktionerna (Thorshag 
& Holmqvist, 2018). Barnen hade svårt att göra hållbara knutar, 
vilket påverkade deras förmåga att konstruera.  I de konstruktioner 
där rep användes, som exempelvis kojan och farkosten, hade bar-
nen behövt träna på att knyta innan, för att kunna fokusera på 
konstruktionen som helhet. Här finns likheter med Kilbrink et al. 
(2014), som konstaterar att barnen i deras studie hade svårt att 
sammanfoga materialet till en hållbar brokonstruktion och argu-
menterar för att det är viktigt att barnen får träna sig på att an-
vända materialet innan så att de får möjlighet att göra en hållbar 
konstruktion.  Även Fleer (2000) drar slutsatsen att barn måste få 
öva och lära känna hur olika material fungerar för att kunna utöka 
sina teknikkunskaper. När barnen byggde torn med Kaplastavar 
fick de förhålla sig till ett material som inte går att sammanfoga, 
eftersom det är konstruerat för att klossarna ska staplas på 
varandra. De barn som hade tränat på att hantera materialet och 
kände till hur det fungerade klarade av att bygga höga torn. Men 
de som inte hade tidigare erfarenhet av Kaplastavar, hade svårt att 
bygga. Om sammanfogning är det lärandeobjekt som ska fokuse-
ras, skulle en jämförelse kunna göras genom att bygga torn med 
Lego, för att få uppleva skillnaden mellan att stapla och samman-
foga klossar.  
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Hur barn delar med sig av teknisk kunskap 
Den tredje forskningsfrågan avser att undersöka hur teknikkun-
skap uttrycks och delas mellan barn. Resultatet i den andra delstu-
dien (Thorshag, 2019) visar att  de barn som hade urskilt fler kvali-
tativt skilda aspekter av fenomenen jämvikt och balans, kunde an-
vända och utveckla sina teknikkunskaper under aktiviteterna i 
högre grad än de barn som hade urskilt färre aspekter av fenome-
nen. De barn, som hade viss teknisk kunskap, utvecklade sin kun-
skap genom att studera dem som kunde mer. De barn, som visade 
att de inte hade urskilt så många aspekter av fenomenen, behövde 
någon form av hjälp av sina kamrater för att kunna urskilja de kri-
tiska aspekter, som var viktiga för att förstå fenomenen. Ett exem-
pel på detta är en aktivitet i den andra delstudien, då tre barn ville 
gunga tillsammans på en hemgjord gungbräda (Thorshag, 2019). 
De kritiska aspekterna för barnen att urskilja var hur gungbrädan 
sätts i rörelse och hur de skulle placera sig på brädan för att alla tre 
skulle kunna gunga samtidigt. Ett annat exempel är aktiviteten 
med tornbygget, då barnen ville bygga ett högt och stabilt torn. 
Här var de kritiska aspekterna som behövde urskiljas till exempel 
tornets stödyta, hur klossarna skulle placeras för att behålla jäm-
vikt och att risken för att tornet rasar ökar med tornets höjd. Bar-
nen inspirerade varandra att prova om och om igen, för att ut-
veckla den tekniska kunskap som behövdes för att genomföra och 
delta i aktiviteten. Detta stämmer överens med Mitchams (1994) 
beskrivning av teknisk kunskap som den kunskap som krävs för att 
använda och tillverka artefakter och att kunskapen både är prak-
tisk och teoretisk. Han skriver om teknikaktiviteten som en process 
som är tätt sammankopplad med kunskap och den volition som 
finns för att delta i aktiviteten. I likhet med detta finns det en på-
gående process i de studerade aktiviteterna där barnen utvecklar 
sin kunskap tillsammans. Såsom Marton och Booth (2000) beskri-
ver hur lärande sker, blir det tydligt att ju mer barnen lär sig, desto 
fler aspekter kan de urskilja av fenomenet och med ökad kunskap 
ökar också barnens vilja att delta. 

 
De barn som hade den tekniska kunskap som krävdes för att ge-
nomföra eller delta i aktiviteten, underlättade för de andra barnen 
att delta genom att instruera verbalt eller visa med kroppsliga 
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handlingar, hur de skulle agera. På gungbrädan kommunicerade 
barnen huvudsakligen sin kunskap med kroppsspråk. När barnen 
byggde torn kommunicerade de både verbalt och genom att visa 
tydligt hur klossarna skulle placeras. Barnen som hade kunskap 
gjorde det möjligt för de andra barnen att utforska fenomenen och 
att delta i aktiviteten genom att agera ”förebilder”. De visade sin 
metod upprepade gånger, och möjliggjorde på så sätt för de andra 
barnen att urskilja de kritiska aspekterna. De delade också sin tek-
niska kunskap (Mitcham, 1994) med de andra barnen genom att 
göra dem uppmärksamma på kritiska aspekter som behövdes för 
att förstå aktiviteten och därigenom kunna delta på ett mer aktivt 
sätt. Detta blev tydligt på gungbrädan där ett barn visade de andra 
barnen hur hans placering påverkade gungbrädans rörelse. Han vi-
sade om och om igen genom att till exempel flytta fram en fot eller 
röra på överkroppen, och efter en stund förstod de andra barnen 
hur de skulle göra.  I en annan aktivitet delade ett barn sina kun-
skaper om att bygga höga torn, genom att upprepade gånger be-
rätta och visa för de andra barnen hur klossarna skulle placeras för 
att konstruktionen skulle bli stabil. Hon hade erfarenhet av att när 
klossarna läggs snett och tornet börjar luta, så ökar risken att tor-
net ska rasa ju högre det blir. Ett av barnen studerade noga hur 
hon gjorde och lyssnade på hennes instruktioner. Han blev också 
inspirerad av hennes entusiasm och började om igen när tornet 
välte. Under aktiviteten lyckades han bygga högre för varje gång.  
 
Utifrån dessa resultat kan slutsatsen dras att det är betydelsefullt 
att barn ges möjlighet till upprepade erfarenheter av ett och samma 
fenomen för att fördjupa sin kunskap och förståelse inom teknik 
och naturvetenskap, vilket diskuteras av Carlgren (1994), Björk-
holm (2015) och Thulin, (2006). De studerade aktiviteterna visar 
att barn behöver möjlighet både att observera varandra och att 
prova för att få kunskap om ett fenomen. Då utvecklar barnen 
också färdighets- och förtrogenhetskunskap (Carlgren, 1994). 
Björkholm (2015)  beskriver förtrogenhetskunskapen som kunskap 
i handling där både praktisk och teoretisk kunskap utvecklas. Hon 
skriver att kunskapen utvecklas genom att få göra saker vid uppre-
pade tillfällen och få många erfarenheter. Det stämmer överens 
med resultaten eftersom barnens tekniska kunskap påverkade deras 
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volition att starta en teknikaktivitet och att fullfölja den (Mitcham, 
1994). Förskolläraren har en viktig uppgift att uppmuntra och ut-
mana barnen att urskilja nya aspekter av lärandeobjektet, som är 
kritiska för att ett lärande om teknik ska ske. För att även utveckla 
lärandet bland barn med kunskap, är det betydelsefullt att förskol-
lärare använder aktiviteter som gör det möjligt för "dem som kan" 
att utmanas och utveckla ny kunskap. De barn som urskilt fler 
aspekter kan träda in på lärarens plats, men när de delat med sig 
av det de kan, avstannar lärandet och deras eget lärande utmanas 
förmodligen inte i tillräckligt hög grad. 
 
Att reflektera och synliggöra lärandeobjektet 
Ytterligare mål med studien är att utifrån resultaten dra didaktiska 
slutsatser om hur lärare i förskolan kan stödja barns tekniklärande. 
Något som framstår som centralt, och som lyfts fram av Mawson 
(2013), är att reflektera tillsammans med barnen efter konstrukt-
ionsaktiviteten, dels för att se om de uppnått det de tänkte och dels 
om de skulle kunna utveckla konstruktionen. I fältanteckningar 
som gjordes vid samlingen efter bygget av farkosten finns följande 
anteckning (excerpt 1:12): 

 
Eftersamling med reflektion. Barnen spanar i fönstret efter 

Smutt som åker iväg. Mycket fantasi.  

Lärare 1: Vad gjorde vi innan vi gick in? 

Barn 1: Tog kort och satte Smutt i farkosten.  

Barn 2: Ska se om han åkt iväg. 

Barn 3 (tittar ut genom fönstret): Han sitter och kör nu! 

Lärare 2: Ni var väldigt bra på att bygga. 

Barn 4: (med tvekan i rösten) Gosedjuret kan ju inte köra…? 

Lärare 1: Men i fantasin kan allt hända. 

 
Jag reflekterar över att eftersamlingen bara handlade om Smutt 
skulle kunna åka iväg i sin farkost eller inte. Både barn och lärare 
höll sig kvar i den fantasifulla delen av uppdraget, och läraren rik-
tade fokus mot något annat än teknik. Det hade funnits möjlighet 
att reflektera över att barnen kände till väldigt många olika farkos-
ter, att första konstruktionen inte blev någon farkost, eftersom 
barnen inte hade någon plan för hur de skulle gå tillväga. Eller att 
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den andra konstruktionen gick att genomföra, eftersom de hade en 
plan och samarbetade utifrån den. De kunde ha reflekterat över 
svårigheten att sammanfoga något med rep eftersom det är svårt 
att knyta hållbara knutar. Det kunde varit ett tillfälle att diskutera 
vad bränsle är och olika typer av bränsle. Något som också kunde 
ha diskuterats är vilka delar en farkost består av. Och framför allt: 
Vilken typ av farkost hade de faktiskt konstruerat till Smutt? 
 
Det som hände under reflektionsstunden var att teknikaktiviteten 
stannade i ett görande och att tillverka en produkt, i stället för att 
utforska och utvärdera processen (jmf Turja et al., 2009). För att 
lärandeobjektet ska bli tydligt och ett lärande ska ske, behöver 
både lärare och barn rikta fokus mot lärandeobjektet. Nu hade 
barnen slutfört uppdraget att konstruera en farkost så att Smutt 
kunde åka hem till Regnbågslandet, men lärandet i teknik blev 
dock oklart. 
 
Ett exempel på hur lärarna arbetar aktivt med att utvidga barnens 
kunskaper, genom att ställa frågor kopplade till konstruktionen el-
ler fenomenet, är när barnen byggde torn. Läraren försökte då ut-
mana barnens kunskaper genom att ställa reflekterande frågor 
kopplat till jämvikt och tyngdkraft. I följande situation rasar Agnes 
torn och läraren vill att hon funderar över varför (excerpt 3:001): 

 
Läraren: Oj, pang... Men nu undrar jag Agnes, varför blev det 

så, tror du? 

Agnes: Det var ... för att jag la snett. 

Läraren: Det var för snett ja, precis. 

David: Och det var för stort! 

Läraren: Nej, utan det gäller att bygga tornet så rakt som möj-

ligt. Du (Agnes) har ju faktiskt en gång byggt nästa ända upp 

till taket. 

 

Lite senare vill läraren försöka få henne att reflektera över tyngd-
kraften: 

 
Läraren: Varför, varför ramlar det ner så här då? 

Agnes: För att det blev snett 

86



87 
 

Läraren: Mm, men det är inte bara... Om jag släpper den här 

nu, vad händer då? 

Agnes: Den faller ner 

 
Just då var inte Agnes mottaglig för att ta till sig begreppet tyngd-
kraft, men hon visade förståelse för fenomenet. Lärarens mål var 
att synliggöra att det finns en kraft som gör att allt faller ner mot 
marken. Eftersom Agnes nu hade fokus riktat mot att bygga upp 
sitt torn, återkom läraren till det vid senare tillfälle. Läraren i ex-
emplet har, som Fleer et al. (2014) förordar, en naturvetenskaplig 
inställning, vilket innebär att han tar vara på tillfällen när barnen 
visar intresse för olika fenomen i sin omgivning. 
 
Att organisera för tekniklärande  
Vilket tekniklärande som kan ske handlar om hur förskolorna or-
ganiserar för lärande. Det tematiska arbetssättet, som har en lång 
tradition i förskolan, är ett sätt. I temaarbetet finns en helhetssyn 
som omfattar både lärande och omsorg. Ett långsiktigt tema kan ge 
barnen många tillfällen att reflektera, utvärdera och lära sig grund-
läggande begrepp. På en av förskolorna i studien, arbetade de med 
boende som tema. Här återkom samma begrepp vid olika delar i 
temat, så att begreppen blev välbekanta för barnen. Barnen fick 
bygga kojor både av naturmaterial och med presenning. De gick ut 
på ”huspromenad” i närområdet, för att studera hus och diskute-
rade olika material som hus kan byggas av, vikten av att ha en sta-
bil grund, takets lutning och hur man kan bygga vattentätt. Barnen 
upptäckte att hus kan konstrueras på olika sätt, en kunskap som 
de sedan fick omsätta genom att bygga modeller av hus. En didak-
tisk slutsats som många forskare drar (se t.ex. Thulin, 2006) är att 
det är viktigt att få upprepa aktiviteter flera gånger för att utveckla 
färdighets- och förtrogenhetskunskap. Det är en slutsats som be-
kräftas av denna studies resultat och det tematiska arbetssättet kan 
vara ett sätt att bidra till detta.  
 
Resultatet visar också att barnens motiv att delta minskar när de 
inte förstår vad som kan konstrueras med det material de har eller 
inte ser vilka funktioner de vill att konstruktionerna ska kunna ut-
föra. Här har förskollärarna en viktig uppgift att stimulera barnens 
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intresse och inte lämna dem i bygg- och konstruktionsleken i tron 
att de utvecklas självmant om de får arbeta på egen hand. Det finns 
tydliga exempel från studien då lärarna iscensatte och inspirerade 
barnen att ta sig an uppdraget. Innan de startade aktiviteten lyss-
nade de in barnen och tog reda på deras förkunskaper. De hade 
förberett material, som de presenterade och de bistod även med 
mer material under aktiviteten. Under aktiviteten förde lärarna till-
baka barnen till uppdraget och de ställde frågor som förde arbetet 
framåt. Gemensamt för alla tre deltagande förskolor i studien är 
att lärarna lät konstruktioner eller material som använts, finnas 
kvar under en tid för att barnen skulle kunna gå tillbaka och prova 
på egen hand. Det gav barnen möjlighet att utveckla en konstrukt-
ion eller utforska ett fenomen vid upprepade tillfällen. Både i ex-
emplen med kulbanan, tornet och gungbrädan hade lärarna och 
barnen, arbetat med dessa tidigare. Därför hade barnen viss kun-
skap om hur de fungerade, som de sedan kunde använda för att 
utveckla sin kunskap.  
 
När fokus riktas mot vad som förväntas ske med barnen långsik-
tigt, inte bara görandet i stunden blir det, som Sheridan och Willi-
ams (2018) argumenterar för, undervisning av hög kvalitet. De be-
tonar att förskolläraren behöver ha ett långsiktigt perspektiv på lä-
rande och återkomma till samma lärandeobjekt när barnet visar 
intresse igen. När lärarna har kunskap inom teknik och naturve-
tenskap, så tar de också vara på situationer i vardagen, vilket gör 
att barnen får möjlighet att fördjupa sitt kunnande. Miljön på för-
skolorna i studien inbjuder till ett utforskande av teknik, både på 
egen hand och tillsammans med andra. Den 1 juli 2019 trädde en 
ny läroplan för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket, 2018) i kraft. I den 
nya läroplanen finns undervisningsbegreppet inskrivet, vilket med-
för att diskussionen inte längre kommer att handla om undervis-
ning ska ske i förskolan, utan hur den ska ske.  
 
Metoddiskussion 
En kvalitativ studie med relativt få deltagare innebär alltid vissa 
begränsningar (Tracy, 2010: Larsson, 1994). Denna studie är för-
hållandevis liten avseende antal deltagare. Med fler deltagare hade 
kanske ett mer generaliserbart resultat kunnat fås, men nu gavs i 

88



89 
 

stället möjlighet att göra en närstudie av barns tekniklärande i de 
utvalda aktiviteterna. Inför genomförandet av studien gjordes ett 
målinriktat urval av de deltagande förskolorna (Bryman, 2012). 
Det innebär att kravet som ställdes för att förskolorna skulle 
kunna delta, var att de hade ett uttalat intresse av att arbeta med 
teknik och naturvetenskap. När urvalet gjordes var det svårt att 
hitta förskolor som ville delta. Ett av skälen som angavs var att 
förskolorna inte arbetade så mycket med teknik. Ett annat resultat 
kunde ha erhållits om detta krav inte hade ställts, men då hade ris-
ken varit att inte få ta del av bygg- och konstruktionslek under 
fältstudierna och därmed hade det blivit svårare att generera data. 
Det målinriktade urvalet gav stora möjligheter att studera ett flertal 
innehållsrika aktiviteter med bygg- och konstruktionslek. 
 
Tracy (2010) lyfter forskarens självreflektion som en viktig del för 
att höja en studies kvalitet. En reflektion som gjorts är att som en-
sam forskare, har val fått göras angående fokus under fältstudier-
nas genomförande. Det har till exempel inneburit att jag har fått 
välja grupp att fokusera på och följa då flera grupper varit aktiva 
samtidigt. Detta har fått till följd att moment, som kunde bidragit 
till studiens resultat, valts bort (Melander, 2009). Även när kame-
ran riktats mot något i en aktivitet, har en viss del inkluderats sam-
tidigt som något annat uteslutits. Då det har varit möjligt, har 
kompletterande fältanteckningar gjorts. Något som jag även reflek-
terat över är vilken påverkan jag kan ha haft som observerande 
forskare (Hammersley & Atkinson, 2007). Redan när jag kommer 
till förskolan och deltar i verksamheten har jag en viss påverkan. 
Även om förskollärarna och jag hade kommit överens om att det 
var den vardagliga verksamheten som skulle observeras, så kan re-
dan mitt forskningsintresse haft en påverkan på så vis att förskollä-
rarna inspirerats till att arbeta mer med bygg- och konstruktionslek 
under denna period. 
 
Inför fältstudien valde jag att ta rollen som observerande deltagare 
(Hamersley & Atkinson, 2007) för kunna svara på barnens frågor 
och vid behov hjälpa dem under aktiviteterna. Jag kunde ha valt 
att ta rollen som deltagande observatör i stället, och då deltagit 
mer aktivt i planering och genomförande av aktiviteterna (Ham-
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mersley & Atkinson, 2007), men eftersom det var den vardagliga 
verksamheten som var avsikten att observera, så var det inte aktu-
ellt. Ibland behövde barnen hjälp att nå högt eller knyta en hållbar 
knut och då hjälpte jag till, eftersom jag fanns med som en extra 
vuxen. Målet har varit att ha ett neutralt förhållningssätt i så hög 
grad som möjligt för att inte påverka aktiviteterna i övrigt. 
 
Något som också kan diskuteras är överförbarheten vad det gäller 
kvalitativa studier (Tracy, 2010), eftersom det kan finnas svårig-
heter att genomföra en likadan studie och få samma resultat. Det 
finns dock vissa generella antaganden om barns lärande som gör 
att sannolikheten att få liknande resultat, om studien genomfördes 
på samma sätt, är ganska stor. 
 
Fortsatt forskning 
Barns begreppsbildning inom teknik är ett område som skulle vara 
intressant att forska vidare om, både avseende hur de utforskar 
teknik genom att skapa egna begrepp och hur de delar med sig av 
begrepp, men även hur barn kommunicerar och använder tekniska 
begrepp genom till exempel problemlösning. I de studerade aktivi-
teterna uttrycker barnen sin förståelse för olika fenomen, men oft-
ast har de inte lärt sig de adekvata begreppen utan uttrycker sig 
med egna begrepp. Ett exempel på detta är när barnen byggde 
torn. Då uttryckte barnen sin förståelse för jämvikt och balans ge-
nom att använda sina egna begrepp som ”snehögt torn” och ”ra-
siga klossar. Barn använder sig ofta både av kroppsspråk och ver-
bal kommunikation, eftersom de inte har så väl utvecklat språk. 
Det skulle vara intressant att studera vidare hur barns begrepps-
bildning sker för att få ökad förståelse hur teknikbegrepp kan arbe-
tas med i förskolan. 
 
Ett annat intressant område att studera vidare är barns förmåga att 
urskilja relationen mellan del och helhet, av det de ska lära sig eller 
erfara, och hur det påverkar deras lärande. De studerade aktivite-
terna visar att hur barn uppfattar material som del och helhet 
också påverkar hur de tar sig an olika konstruktioner. Barnen fo-
kuserar spontant på vissa aspekter som de sedan kommer ihåg när 
de byter fokus till andra objekt eller aspekter av samma objekt. Ett 
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exempel från studien är ett barns uppfattning om tak, som i detta 
fall bestod av en presenning.  Utifrån sina tidigare erfarenheter 
hade barnet en bild av att alla tak är stabila och hållfasta och hål-
ler att gå på och ville därför prova att gå på kojans tak. Barnet 
hade satt samman delarna till en helhet där huset var i förgrund, 
vilket gjorde att delarna upplevdes som riktiga byggmaterial.  

 
I inledningen skrev jag att syftet med studien var att bidra med nya 
perspektiv om vad teknikämnet i förskolan kan innehålla. Resulta-
tet visar att med ökad kunskap ökade barnens volition att initiera 
och delta i bygg- och konstruktionslek och att utveckla konstrukt-
ionerna. Ju större kunskap barnen utvecklade om olika byggtekni-
ker och material, desto mer kunde de inspirera varandra att delta 
och dela med sig av sin kunskap. De redovisade resultateten i stu-
dien visar på ett flertal teknikaspekter som ges tillfälle att utforska 
i bygg- och konstruktionslek. Att bygga och konstruera ger möjlig-
het att arbeta med sammanfogning, hållfasthet, stabilitet och att få 
erfarenhet av design och kunskap om olika material. Under kon-
struktionsleken får de även möjlighet att utforska tekniska proces-
ser och enkla former av tekniska system. Leken är en grundförut-
sättning för barns lärande i förskolan. Det ger också tillfälle till 
samarbete och att lära av varandra, vilket stämmer väl överens 
med förskolans värdegrund och uppdrag. 
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ENGLISH SUMMARY 

This is the English summary of the essay Barns teknikskapande. En 
studie av bygg- och konstruktionslek i förskolan.[Children’s tech-
nology creation. A study of building- and construction play in pre-
school.] 

 
Introduction 
Lately technology has been emphasized as an important area to 
work with as early as in preschool (Elvstrand & Hellberg, 2012). 
Society of today is technology intensive and children live with 
technology as a natural part of their everyday life. Since preschool 
is the first educational institution that children meet, it is important 
to take advantage of children’s curiosity and interest in technology 
in early ages. Stables (1997) emphasizes the significance of starting 
with technological activities early and consider that it lays the 
foundation for children’s self confidence and trust in their own 
abilities connected to technology. The aims to strive for in the 
Swedish preschool curriculum, concerning technology, have been 
clarified in relation to the earlier curriculum, and there are present-
ly two aims in the curriculum that was revised in 2016 (National 
Agency for Education, 2016). The first aim focuses that children 
should be given opportunities to distinguish and explore the tech-
nology around them in their everyday life and opportunities to ex-
plore how simple technology works. The second aim to strive for 
concerning technology says that children should be given “…the 
opportunity to design, shape and create by using different materials 
and techniques” (National Agency for Education, 2016, s.9). Tradi-
tionally, building and constructing are common activities in pre-
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school that can offer rich opportunities to technology play and 
technology learning. Van Meeteren and Zan (2010) argue that 
multiple dimensions of technology are covered in building and con-
struction plays in preschool. When playing the children are given 
opportunities to explore balance and strength in constructions and 
materials. They are allowed to practice using tools, take apart and 
assemble parts, create models and test different techniques. Anoth-
er important aspect of construction play is the technical process 
when children are allowed to try out, using different solutions. As 
the children explore and discover their surrounding world in this 
way, they are given the opportunity to develop spatial thinking as 
well as motor skills. And as many subjects, like mathematics, lan-
guage, technology and aesthetics are involved, technology becomes 
at the same time a tool for understanding different phenomena in 
the near environment. Turja, Endepohls–Ulpe and Chatoney 
(2009) emphasize play as something central in basic technology 
teaching. In their role-play the children build and construct props 
and tools for their play. They use different kinds of material, like 
recycled material and building blocks. In the children’s imagination 
everything may become possible according to Turja et al. (2009).  
 
Even though several studies were published in the last few years, 
the research-field concerning technology in preschool is still lim-
ited. Most of the investigations were carried out with children from 
eight years and older (Mawson, 2013; Turja et al., 2009; Bjurulf, 
2008). There is some research about preschool teacher’s view on 
technology in preschool (c.f. Sundqvist, 2016; Elvstrand, Hallström 
& Hellberg, 2018), but the knowledge about younger children’s 
technology-creation and knowledge is so far limited. This study is a 
contribution to the research field technology in preschool, where 
building- and construction play of children between four and five 
years old, building and constructing with different techniques, ma-
terials and tools, was investigated.   

 
Aim and research questions 
The overall aim of the study is to explore children’s, and to some 
extent the preschool-teachers’ volition in building- and construc-
tion play, to find out how technological knowledge is shared be-
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tween the children.  Thereby new perspectives appear that contrib-
ute to a widening view of what technology as a content may be in a 
preschool context.  
 
Overall research questions:  

1. What characterize children’s volition in building- and con-
struction activities?  

2. How do children explore technology in, and through the 
constructions?  

3. How is technological knowledge expressed and shared be-
tween children? 

 
Theoretical frameworks 
Parts of the framework of the philosopher of technology, Mitcham 
(1994) have been used in the thesis. The philosophy of technology 
concerns human thinking about technology. Mitcham (1994) has 
defined four dimensions of technology. The first dimension con-
cerns making and using technology, by means of machines and 
tools in order to produce objects, technology as object. The second 
dimension concerns the knowledge and the know-how required to 
produce something, technology as knowledge. In the investigation, 
the technological knowledge that children use to create, construct 
or make technical solutions, is the object of study. The third di-
mension includes the activity when something is produced with the 
help of technological knowledge, technology as activity. The fourth 
dimension is technology as volition and concerns technological will 
power, intentions and motives to design products and carry out 
technological activities. Mitcham (2001) describes technology as 
volition as knowing how technology is used and how its conse-
quences are understood. The concept volition is used in the study 
with the meaning children’s own will, motives and intention to 
participate in technology activities (Mitcham, 1994; 2001; Corno, 
1993).  Corno (1993) defines volition as the process to carry out or 
participate in decisions, or “will-power”.  
 
Also the variation-theory (Marton & Booth, 2000; Marton, 2015) 
has been used in the study, based on the assumption that discern-
ment, simultaneity and variation are central for development of 
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learning. A basic assumption in variation theory is that all phe-
nomena consist of a number of aspects, crucial for the learner’s 
understanding of a phenomenon. How the world is interpreted and 
apprehended depends of what aspects of a phenomenon are experi-
enced. To understand the phenomenon, object of learning, it must 
be discerned based on what is characteristic for the object (Marton, 
2015). What is being discerned varies depending on previous and 
present experience and understanding.  To be able to experience an 
object it must be discerned from the context and the learner must 
be aware of several aspects simultaneously (Marton, 2015). All the 
aspects are equally important, but what become critical aspects to 
focus on depends of the individual experiences and what is sup-
posed to be learnt. (Marton, 2015; Lo, 2014). The critical aspects 
are aspects that have not yet been discerned and that are required 
for learning to happen. The variation-theoretical analysis gives 
possibilities to see what aspects of technology that are discerned by 
children in building- and construction play, and how they can ex-
perience different objects of learning during technology creating 
activities, in this case building- and construction play.  
 
Methodological starting points 
The study was accomplished in two steps, with initial visits in the 
participating preschools where interviews were made with pre-
school teachers/staff in three preschools. Next video-observations 
were carried out in order to study how the preschools worked with 
building- and construction play.  Field notes were conducted, both 
at the initial visits and at the observations, to complete the docu-
mentation. In all 11 preschool teachers and 49 children, aged four 
to five, participated. Every preschool was visited three times. Dur-
ing the activities the children expressed themselves both verbally 
and bodily and due to that the video-recordings were transcribed 
regarding both speech and action (Heikkilä & Sahlström, 2003; 
Björklund 2010)..   

 
The following activities have been studied:  

• Constructing a vehicle for the soft toy called “Smutt”: a 
mission prepared by the preschool teachers based on a 
fairy tale. 
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• Constructing a water proof hut: mission initiated by pre-
school teachers as a part of a thematic work about dwell-
ings. 

• Exploring the motion of a teeter: spontaneous play in the 
preschool yard.  

• Building a tower from Kapla-rods: spontaneus play togeth-
er with a preschool teacher in the building corner.  

In the first sub study (Thorshag & Holmqvist, 2018) an analysis 
was carried out of the video-observations during the activities to 
construct a vehicle and building a hut, based on Mitcham’s (1994) 
concepts of technology as object, knowledge, activity and volition. 
The analysis was based on, and completed to answer research 
questions 1 and 2: 

 
• What characterize preschool-teachers and children’s voli-

tion in building- and construction activities?  
• How do children explore technology in and through the 

constructions?  
 
Mitcham’s definition of technology formed the basis to notice the 
technology content distinguished in the activities.  It is above all 
the concepts of technology as volition and technology as 
knowledge that were used in the analysis to notice how the teach-
ers and the children’s volition to plan or take part in the activities 
that is expressed in the building- and construction play. 

 
The video observations in the second sub study were analyzed us-
ing a variation-theoretic analysis (Thorshag, 2019) to distinguish 
what learning was offered and made possible in the technology ac-
tivities in order to answer the second and third research question: 

 
• How do children explore technology in, and through the 

constructions?  
• How is technological knowledge expressed and shared be-

tween children? 
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A special focus have been on distinguishing both what learning ob-
jects the children were offered to discern in the activity and what 
learning objects the children discerned themselves (Marton & 
Booth, 2000; Marton, 2015). The critical aspects were analyzed, 
that is, what the children had not yet discerned and what possibili-
ties for technology-learning the different constructions had offered. 
In the last phase of the analysis, the focus was both on individual 
actions and group actions.  The activities on which sub study two 
is based is building a tower and exploring the movement of the tee-
ter. 
   
Results 
The overall aim of the study, to explore preschool-teachers and 
children’s volition in building- and construction play, to find out 
how technological knowledge is shared between the children, was 
answered through the results from the two sub studies.  What ap-
peared as significant for technology learning, was that both pre-
school teachers and children shared a common focus in the build-
ing activity, which meant that they perceived the same learning ob-
ject. This result in the first study (Thorshag & Holmqvist, 2018) 
imply that preschool teachers’ expressed their volition by preparing 
and planning for the technology activities, which is important in 
order to offer varied material and inviting the children to different 
forms of technology creation.   

 
The results also show a connection between technological 
knowledge and volition. With increased technological knowledge, 
the children’s volition to participate in the activities increased. The 
children who were able to visualize a construction and distinguish 
it as a whole, showed more volition to start and remain in the ac-
tivity. When the children could not see the whole, they instead fo-
cused the parts, for instance a specific material, and did not partic-
ipate in the same way in the construction activities. The result also 
shows that differences in children’s volition to build and construct, 
are associated to their imagination about different ways to com-
bine materials. This means that the children’s ability to visualize 
the finished construction they are about to build, is decisive for 
their ability to assemble the materials at hand for a technological 
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construction. When the children become acquainted with the mate-
rial, their abilities to combine it in new constructions increase. 
They use their imagination and use the material in other ways than 
initially to create new constructions. For those children who most 
apparently showed motive and will, it was the function of the con-
struction that was central.  
 
Also the children’s ability to understand the function of the techno-
logical construction has a crucial significance for their capacity to 
initiate activities. When a child was aiming at the parts, the materi-
al became foreground, but when the children focused the construc-
tion and were able to see the whole, the material became back-
ground. The children’s ability to distinguish wholes and parts af-
fected their ability to build and construct. This is in line with Mar-
ton and Booth’s (2000) description of learning as a puzzle consist-
ing of a part- and whole perspective. It is first when the parts are 
assembled to a whole, it is possible to understand what the chil-
dren have not yet distinguished of a learning object, since those as-
pects are crucial for learning (Marton & Booth, 2000).  The ability 
to discern wholes and parts and how they are related is significant 
for learning in construction play. First the children need a notion 
of what it is to be constructed and what material to use. Then they 
must understand how the different parts can be used in the con-
struction.  
 
The result in the second study (Thorshag, 2019) imply that those 
children who expressed they had discerned more qualitatively dif-
ferent aspects of the phenomenon, needed for the activity, were 
able to use and develop their technological knowledge under the 
activity to a greater extent than those who discerned fewer aspects 
of the phenomenon. They made it possible for the other children to 
participate by instructing and showing them repeatedly, both ver-
bally and with bodily actions.  The children inspired each other to 
participate and they shared their technological knowledge with 
other children by means of pointing out critical aspects of technol-
ogy necessary to understand the activity. To make it possible for 
children to deepen their knowledge and increase their understand-
ing of technology they must be given repeated experience of the 
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same phenomenon when they both can try and observe the other 
children.   
 
Conclusion 
Building- and construction play give opportunity to work with cen-
tral concepts like stability, strength and joining, as well as to ex-
plore and get experience of different materials. Through building- 
and construction play, children are also given opportunity to work 
with technological processes when designing, constructing, testing 
and revising their constructions. In construction play the children 
also explore and create simple forms of technical systems, like for 
example the marble run. When the children design a construction 
they use their former experience and knowledge, exemplified by 
the wheelhouse of the vehicle and the exhaust system. The pre-
school teacher’s active engagement in the building- and construc-
tion play is important for children’s technology learning and for 
them to be able to distinguish new aspects of the learning object.  
As the teachers create situations where the children’s ability to con-
struct are developed, this contributes to stimulate their curiosity 
and understanding for how different materials can be used to cre-
ate different constructions. With increased knowledge, the chil-
dren’s volition to participate and develop the constructions in-
creases. 
 
The results reported in the study showed several aspects of tech-
nology that is given opportunity to explore in building- and con-
struction play. Play is a basic condition for children’s learning in 
preschool. Building- and construction play becomes a way of ex-
ploring technology offering the children different experience con-
cerning material, design and tools. In play the children are also giv-
en rich opportunities to collaborate and learn from each other.  
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Abstract
Technology volition is the will to develop knowledge of, and use, the physical world to 

design products, processes and systems. The aim of this study was to contribute new 

knowledge of children’s technology volition when they identify, build and improve techni-

cal constructions, and how teachers support this learning. Analysis focused on moments 

when children’s volition was expressed in a construction activity. In total, eleven preschool 

teachers and 49 children, aged 4–5 years, from three preschools, participated. Data consists 

of video-recordings from four activities, two each in preschool A and B, showing chil-

dren’s expressed technological volition, as well as field notes about the teachers’ prepara-

tions. Results show how differences among children’s expressed volition is connected to 

their imagination of how materials can be combined to construct ‘houses’ and ‘vehicles’ 

from everyday objects. Building a house resulted in a focus on how to make the building 

solid and water resistant, and inspired children to learn about materials for different pur-

poses in houses such as the floor, walls and an angled roof. Building a vehicle encouraged 

children to talk about speed, movements and fuel. Results show how children indicate and 

express their discernment of how materials are combined to create constructions, and how 

they discover ways in which materials change during the building process. For some of the 

children it was difficult to see the potential of a material other than its original use, while 

others used their imagination to find opportunities to use materials to make new objects.

Keywords Preschool · Construction technology · Volition

Introduction

To date, research on younger children and technology in education show that preschool 

and primary school staff have limited knowledge of children’s home experiences with 

technology (Plowman et al. 2010). The authors also point out a lack of authentic activi-

ties, with fewer opportunities to develop children’s awareness of the different cultural and 

work-related uses of technology. Teachers’ ability to stimulate and offer materials affects 

 * Mona Holmqvist 
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children’s interest in construction, and even if children do not seem to collaborate with oth-

ers they observe others’ actions and imitate them (Cremin et al. 2015). Beside these stud-

ies, there are a few papers that focus on technology learning from the age of eight (Turja 

et al. 2009; Mawson 2008; Bjurulf 2008), although most research in this field is primarily 

concerned with children from the age of 11 (Mawson 2008).

Mawson (2007 and 2008) argues that teachers’ knowledge affects the content and image 

of technology as a subject. If teachers have limited technological knowledge they will 

struggle to find concepts to explain activities in the field, and children will develop a nar-

row view of technology. Many children have exposure to technology from their own leisure 

activities or their parents’ occupations (Mawson 2013). When teachers take advantage of 

these experiences based on the children’s interest, children develop their technology learn-

ing to a higher degree. Even if technology and science have different approaches—science 

to explain and understand the world, and technology as the design of socially-used tools 

(Nia and De Vries, 2016)—research results from science can contribute to our understand-

ing of teaching technology in pre-school. Fleer et al. (2014) showed that preschool teachers 

with a ‘sciencing attitude’ support and enhance children in their science learning. They 

can provide science opportunities, both through their knowledge and by creating science 

areas where scientific challenges become discernible for the children. Language and pre-

knowledge affect how children learn new concepts (Eshach and Fried 2005). Eshach and 

Fried (2005) argue that science should be taught in the early years because children are 

curious and want to examine, understand and reflect on their environment. Even if young 

children do not yet have the language, they experience and learn through their senses. Their 

attention to phenomena in their environment gives opportunities to learn by observing. In 

doing so, they need teachers who can answer their questions and share new concepts to 

enhance their knowledge. Technology as such is not a new phenomenon in pre-school and 

school, it has been a curriculumn subject in school for more than two decades (Solomon 

and Hall 1996)

Sundqvist and Nilsson (2016) have studied preschool teachers’ views on elements of 

technology education in preschool. They found artifacts and activities were the focus 

when teachers expressed their views on technology in preschool. The teachers less fre-

quently noted the importance of play and their own role, or how technology is defined and 

expressed in the syllabus for preschool. In fact, teachers considered themselves as provid-

ers of material to the children. They did not express any defined intentions about what 

aspects of children’s knowledge they plan to develop through the activity. Bairaktarova 

et  al. (2011) found differences in focus caused by differences in material. For example, 

puzzles encouraged children to complete a product while sandboxes stimulated their crea-

tivity. In the present study, we focus on what happens in preschool activities when children 

are involved in construction technology. Based on the research findings regarding teach-

ers’ attitudes (Sundqvist and Nilsson 2016), this study focused on children’s construction 

technology activities in preschools to contribute new knowledge about teachers’ and chil-

dren’s volitions during construction play. Construction technology has a long tradition in 

preschool (Bjurulf 2013), but knowledge of technology and the concepts used need to be 

discernible and highlighted for the children. Building and construction games can include 

anything from building huts to simple construction tools, and a variety of materials can 

be used depending on what is to be made. Building and construction games in preschool 

provide the opportunity to explore the balance and strength of various constructions and 

materials. Children’s practice with different tools and models enables them to develop their 

language at the same time as they explore and discover phenomena in the world around 

them (Fleer 2000; Turja et al. 2009). Construction activities involve many subjects such as 
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science, mathematics, language, technology and arts, and through construction children are 

exposed to the intersection of these areas, also typical in society and the environment.

Turja et al. (2009) and Parker-Rees (1997) define play as central in technology teach-

ing at preschool. Different materials, such as recycled matter and bricks, were used in 

their study, and with the use of imagination, anything was considered possible. While 

playing, children experiment and work on getting to know the different kinds of materi-

als and tools. Mitcham (1994) identified different concepts for defining technology in 

play. These include volition, knowledge, actions and objects. Knowledge refers to the 

information needed to carry out the activity. Technology as volition refers to the chil-

dren’s own willingness and intention to design products, processes and systems (Mit-

cham 2001). Volition is defined as the process of making and acting on decisions, or 

‘strength of will’ (Corno 1993). In relation to technology, this is directed at designing 

technological solutions in different social contexts. The concept dates back to James and 

Dewey, and includes motivation, cognition and emotion in a broader self-regulatory sys-

tem (Corno 1993). Motivation and volition differ, as the former is about intention while 

the latter enacts the intended actions. The ‘arena of implementation’ is where volition 

can be studied (Corno 1993). In society, there are several opportunities or obstacles to 

overcome. How people handle challenges depends on how they act and make decisions 

based on their volition. In this study, volition refers to ‘the social nature of objects’, 

or artefacts, used by human beings (Nia and De Vries 2016, p. 13) as defined by Mit-

cham (2001). Pre-school children’s volition is studied using different kinds of materials 

either to create social constructions, or to use constructions to enact collaborative social 

activities.

Technical activities are carried out to produce something or use technological solu-

tions. Objects are the artifacts used or created in the activity. When the children are 

unfamiliar with the material, it becomes more difficult for them to design a product 

(Milne and Edwards 2013). When the Swedish preschool curriculum Lpfö 98 (National 

Agency for Education 2016) was revised in 2010, technology was defined as an impor-

tant area for preschool education. There have been several initiatives for in-service 

training since then, to develop teachers’ abilities to teach technology in preschool. In 

Swedish preschools, play is an important activity for learning. Technology construction 

covers many different areas where children can explore technology through toys and try 

to construct their own mechanical solutions in playful ways (Bjurulf 2013). In games, 

children try different materials when they build and design, thereby gaining experience 

of technology and technical solutions. Swedish preschools aim to create opportuni-

ties for children to develop creativity and the ability to discover and develop technical 

solutions in everyday life (Ministry of Education 2010, p. 16). The Ministry of Educa-

tion (2010) states that a physical environment is required in Swedish preschools, where 

unstructured material invites children to test, experiment and explore. It is also empha-

sized that the conversation about what is happening is important to challenge children to 

generate different solutions and improvements, and put what they do into words. There-

fore, it is important for preschool teachers to discover and make visible new solutions 

together with the children. In the present study, we investigated the relation between 

different constructions built and the children’s focus and learning opportunities in each 

case. The intention was to determine whether different constructions have implications 

for different technological and/or scientific learning opportunities. The approach was to 

study the learning objects and concepts visible in the children’s and preschool teachers’ 

activities in technology (Holmqvist 2011). The purpose of the study was to contribute 

new knowledge about children’s volition in preschool play to identify, build and improve 
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technical constructions. Two different kinds of constructions were studied: houses and 

vehicles. The focus of the analysis was children’s use and handling of different materi-

als, to understand their experiences of the materials’ characteristics in different con-

structions. The research questions were:

1. How do teachers and children express volition before and during the building activity?

2. In what way do the children express an understanding of how different kinds of material 

can be connected and form new constructions?

Participants and method

In Sweden, preschool is a separate school for children aged 1–5 years. It is voluntary and 

municipalities are required to provide preschooling for children from the age of one. Pre-

school is regulated by the Education Act, and the National Preschool Curriculum (Swed-

ish National Agency for Education 2016). The curriculum states that the preschool should 

stimulate children’s development and learning, and offer the children secure care. Pre-

school staff should enable pedagogical activities for children to create, learn and explore. 

Play is an important part of the learning activities as well as creating, singing and coop-

erating with others (National Agency for Education 2011). In Swedish early childhood 

education, play is a strong foundation for activities. Play has been the main method used 

when planning learning activities in preschool, in Sweden as well as in other countries 

(Siraj-Blachford 2001). Preschools have a long tradition of working thematically, and to 

see learning and development as a whole. Education and teaching are fairly new concepts 

in Swedish preschool, clarified in the curriculum revision of 2010. Even though educa-

tion has received greater emphasis, care is still essential for preschool. In line with this, 

Sundberg and Ottander (2013) found that even when preschool teachers have more content 

knowledge by the end of their teacher education, many still feel uncomfortable planning 

technology activities. This is because the content is reminiscent of teaching and school 

subjects. As the teachers do not have the tradition of teaching specific subjects, they feel 

unsure about how to plan and teach (Sundqvist and Nilsson 2016). Traditionally, teaching 

is associated with school and many Swedish preschool teachers do not feel comfortable 

using teaching as a concept for their professional work. In their latest report, the Swed-

ish Schools Inspectorate (2016) stated that language and mathematical development should 

have a prominent role in the daily work of Swedish preschools. It was also stated that work 

with technology is important, although not the primary goal. Despite this, preschool staff 

often describe children as curious and wanting to explore and investigate phenomena. As 

spontaneity is important, teachers often work in a less conscious way to teach children 

technology. This could also be due to limited subject knowledge, which results in short-

comings in stimulating and challenging the children (Swedish Schools Inspectorate 2016).

Participants in the project were 11 preschool teachers and 49 children, aged 4–5 years 

old from two preschools on the west coast of Sweden (Table 1). Both preschools have a 

declared interest in working with technology. Preschool A is newly built and houses two 

sections. At this preschool, there will be ten age-homogenous departments for children 

between the ages of 1 and 5  years. The construction of the buildings with studios and 

squares, as well as the pedagogical base, is Reggio Emilia-inspired. The preschool yard 

is an extension of the house and is divided into different rooms for activities and sensory 

experiences. Two of the teachers are ‘outdoor educators’ who are also responsible for the 
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teaching of technology. Preschool B is a ‘nature preschool’, consisting of a department of 

approximately 25 children between the ages of 1 and 5 years. Outdoor activities and envi-

ronment are central, and incorporated daily. Pedagogy is directed towards environmental 

awareness for the children to develop an understanding and respect for all living things. At 

this preschool, there are four preschool teachers and a nursery. The teachers and children 

frequently work with construction technology, such as building houses with different kinds 

of materials. For example, children build huts with fresh branches, only to realize what 

happens when the leaves wilt and fall off.

Ethical aspects of the study were handled according to current ethical principles for 

research (Swedish Schools Inspectorate 2016). Parents were informed about the study in 

advance and signed a written consent. Children were informed about their right to not par-

ticipate when the activities were recorded or to interrupt their participation.

Since children’s volition during construction play is a complex phenomenon, mixed 

methods were used (Creswell and Clark 2007; Creswell 2014). We used statistical trends in 

combination with qualitative analysis of video-recorded observations to explain children’s 

understanding of constructions expressed during building. Data consists of field notes, 

video-recorded observations, photographs and interviews (Table 1). Video-recordings were 

transcribed verbatim and statistically analyzed regarding word frequencies of teachers and 

children. The verbal output in the chosen video-clips (4 × 1 min 20 s from each activity) 

was analyzed quantitatively using Text Fixer to define the amount of spoken language dur-

ing the activities for children and teachers respectively.

In the analysis, one of Mitcham’s (1994) concepts, i.e. volition, was used to guide 

the sample to define situations showing the children’s volition when engaged in con-

struction technology play (Elvstrand et al. 2012). The units of analysis consisted of four 

video-recordings analyzed to find the moment when a child’s volition was expressed. This 

resulted in four clips each, from two different groups at each pre-school (A and B), with a 

duration of 1 min and 20 s. The clip started when one or more child expressed technologi-

cal volition. To make the activities possible to compare, the recordings ended at the same 

time in all cases: after 1 min and 20 s. The time slot was decided based on an analysis of 

the children’s average active collaboration after the initial initiative. At preschool A, the 

Table 1  Participants and data

Preschool Children (N) Mean age of 

children (Y)

Video-

recordings

Field notes Teachers (N) Meetings Group 

interviews/

teachers

A 1 4.7 – x 2 3 2

9 4.7 39:36 min x 2

B 7 4.5 23:10 min x 5 3 5

3 5 43:51 min x 1

Table 2  Constructions and 

material in the analyzed clips 

(1 min 20 s each)

Preschool Construction Situation 1 Situation 2

A Vehicle Pallets for trans-

porting goods

Wheels

B Hut Fence Cypress
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children constructed vehicles, while huts were constructed at preschool B. All four clips 

are recordings of situations in which, based on Mitcham’s (1994) definition, the children 

have a shared volition to create a construction. The clips were selected to afford an analysis 

of the relationship between volition and knowledge development. Table 2 shows construc-

tions and materials used. 

Teachers’ expressed volitions were documented by field notes before the activity and 

during planning meetings. Video-recordings were used to capture the teachers’ volition 

during the children’s activities.

Results

Teachers’ volition was expressed in three ways: by their preparations for the activities, by 

offering material for the children to use during the activity, and by their participation in the 

activity. Analysis of the video-recordings shows the materials the teachers prepared for the 

children. The result of this analysis is presented in Table 3.

The teachers prepared for activity A by reading a fairytale about Rainbow-land. They 

showed a soft toy mouse who wanted to go to Rainbow-land, but did not have a vehicle. 

In activity B, the teachers continued working with the theme ‘homes and housing’ where 

the children were learning about urban and rural living, wild and tame animal nests, and 

national and international housing, with a focus on construction. This theme was ongoing 

for the year, and the study was conducted in the middle of this work.

While constructing a vehicle (A), the teachers offered several different materials, such 

as: wheels, pallets (rough wooden frame used for transporting goods), logs, pipes for elec-

trical wiring including stands, ropes, stand for lampshade, wire basket, cable-drums, build-

ing blocks, and carpet. The material for building a hut consisted of: tarpaulins, ropes, pegs, 

small clamps, and shower curtain rings. During the activities, teachers expressed their voli-

tion by commenting on the children’s activities. The teachers also supported the children’s 

construction activities by clarifying and enhancing the children’s intentions. Comments 

such as: “How does this work?”; “You might use this to make it more solid,”, or asking in 

what way the material contributes to the construction (A1), were frequently used.

Table 3  Material offered to the children initially

A1: Vehicle 1 A2: Vehicle 2 B1: The hut in the fence B2: The hut in the cypress

3 pallets for transporting 

goods

Log

Pipes for electrical wiring

Stands for the pipes

Boards

2 bicycle wheels

Cable drums

Stand for lampshade

Carpet

Building block

2 bicycle wheels

Pallet for transporting 

goods

Rope

Pipes for electrical 

wiring

Pipe couplings

Stands for the pipes

Building block

Log

Boards

Cable drum

Stand for lampshade

Wire basket

Mat

1 tarpaulin

Ropes

Sheet

Quilt

2 tarpaulins

Ropes

Pegs

Small clamps

Rings for shower curtains
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Excerpt 1 (A1):

Sam: Here’s a blanket

Tom: Good. A carpet [puts it on the ground in front of the car]

Erik: A potty [puts a wire basket on top]

Ben: And a toilet. [Throwing a cable drum on the side of the vehicle]

Teacher 1 [the kids throw on different objects]: But listen, now you’re just throw-

ing things. Can you go to the toilet then if it is on the wheel?

Eric: A saucepan, a saucepan to cook. A saucepan so you can have food

Tom: This… can sit on the wheel. There, just

Teacher 1: There may be a new version, who knows.

Another way identified to enhance the children’s volition was to take the role of the 

mouse supposed to be driving the vehicle (A2), and ask the children how it would be 

possible for the mouse to do this.

Excerpt 2 (A2):

John: This is not a wheelchair, it’s a unicycle and you cannot kick the tires

Adam: Then it will get stuck

John [to Carl]:… and you know, just because you sat there, the tire fell off. This is 

for just little stuff.

Carl: Smutt! Smutt! [The mouse’s name] Come here.

Teacher 2 [with the mouse, Smutt, in her hand]: How should I do, Calle?

Carl [shows with his hand that Smutt can sit on the cable drum]: and then a roof.

Teacher 2 [acting Smutt]: I need some roof. It’s cold. I need a little more.

[A child comes with the steel frame to the ceiling lamp and tries to place it on top 

of the pallet and the cable drum.]

Jesper: He can have it around!

Carl: I know!

Mary: It may be around the mouse.

In B2, constructing the hut, the children asked the teacher to help them build the hut 

in a way they had collectively agreed on based on a design they had presented to the 

teacher. This was also the case in B1, with a difference in joint volition among the chil-

dren. Two girls participated in B1, however, as one of them did not show any volition to 

act, the teacher tried to involve her in the activity.

Excerpt 3 (B1):

Teacher: Should I stay here now and hold?

Jill: Yes

Teacher: Where should I tie it? Jill? How will you get it now? Britt, do you have 

any ideas?

Britt: We can only put it, like… [shows with her hand on the fence]

Teacher: Here around too?

Britt: Yes, like [shows with her hand]

Teacher: Do you think it works with this string? Is it good length of the string? 

[Keeps the rope over the fence] Does this feel good? Or do we need to get more 

material?

Britt: Yes, we can take this [shows another rope]

Teacher: Is it longer? Should we try?
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[Teacher and Britt work together.]

Britt: So then

Teacher: Of course. [Britt pulls the string into the eyelet] Then we’ll see.

[It’s hard to position the rope as the tip has frayed.]

Britt: You can take this one. [Britt turns and takes the other end of the string. Once 

the tarpaulin is stretched to reach the fence, Jill tries to tie a string around the fence]

Teacher: I’m holding here… [Britt gets the string in through the eyelet] Did it work 

out well? Was it longer?

Britt: Yes

Teacher: Was it a little longer? Can it tie now? Does it work?

Britt: Yes, longer [notice that it’s too short to tie] I’ll go and get another string.

Teacher: You go and get another string.

Jill: Me too

The teacher thus showed a shared focus on building the hut as well as enhancing one 

girl’s volition. In Table 4, the difference in talk-time for B1 is due to the teacher’s ambition 

to involve one of the children in the design activity, by explaining and clarifying what was 

happening. She did not succeed in this, as the child’s interest was captured by the mate-

rial itself (a rope), and not how it could be used. This child had limited interest in putting 

materials together to make a construction. In the other group, the children were asking the 

teacher to act based on their own decisions:

Excerpt 4 (B2):

Niclas: But we need another step [a branch higher up to tie the rope]

Kevin: Yes

Kevin: I’m too short! I think I’ll… Teacher, we need help!

Teacher: Mm. But have you thought about how to do it? Because you did not really 

agree, or?

Niclas: Yes, we have

Kevin [struggling up in the cypress]: I do not reach!

Teacher: Tell me once again how you thought it would be then

Niclas: Like a big X here. A rope like this, shhhh, and a rope like that shhhh [shows 

with his hand how the ropes should sit] and then we set the tarpaulin in front.

Kevin: Niclas, did you think it’s like this: and shhht, shhht [shows with his hand]

Niclas: Well, Shh, shh

Kevin: Niclas, keep in mind that this is not just your idea, Niclas. We all have to 

come up with, everyone must come up with an idea that we can do… we have to 

come up with the same idea.

Niclas: Should we do it or?

Teacher: So you mean so you’re in agreement?

Table 4  Number of words 

uttered in the situations (1 min 

20 s per clip)

Situation Teachers Children Total

A1 66 115 181

A2 51 108 159

B1 87 32 119

B2 56 146 202

Total 260 (39%) 401 (61%) 661 (100%)
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Kevin: What do you say, Otto?

Otto: Yes!

Kevin: Do you know what I’m saying? Yes!

Niclas: We do it!

During the activities captured in the clips, verbal output from the teachers and children 

was analyzed to capture relationships between teacher and child volition. Table 4 presents a 

quantitative analysis of words uttered. It shows that in all design activities, except one, the 

children were more talkative than the teachers.

The children’s volition in A1 was expressed by finding several different materials, 

imagined to represent parts of a vehicle for imaginary play as a car for a soft toy mouse. 

The children (n = 7) fetched different materials and explained what part of a vehicle each 

represented. For example, a cable drum was a toilet, and a wooden pallet for transporting 

goods represented the motor. All materials were put on top of each other, building a heap 

of objects rather than a construction. The teacher finally commented on this by saying: 

“But listen, now you just throw things!” The children seemed to see the parts of a construc-

tion, but were not able to connect them to each other making a solid vehicle. In A2, almost 

the same group of children (n = 5) started a new activity building a vehicle. They used the 

same material, but the design seemed to have taken form and guided their building. To cre-

ate a construction, parts were chosen to fit into the whole picture of the kind of vehicle they 

intended to make. Initially, one boy showed how the vehicle should be used. Another boy 

interrupted to say that it should not be used as a wheel-chair by the children, but by a small 

mouse. He also noted that the vehicle was not sturdy. They then constructed the driver’s 

seat together using the cable drum. They designed the roof to be solid, offered enough 

space in the vehicle for the mouse as well as ensuring it was easy to get in and out of. Dur-

ing activity A2, the material was used to form a whole. The children integrated the material 

as parts, which were repurposed when used to form a vehicle, e.g., a rough wooden plat-

form for transporting goods (a pallet) became the car body.

For the hut building, two activities were carried out by two different groups of children. 

In B1, one of the children showed the teacher how to tie a tarpaulin, symbolizing a roof, 

to a fence with a rope. The rope was too short so she fetched another. Another child was 

playing with another rope, but did not offer this one. She was fascinated by the rope itself, 

playing with it beside the building area. She also tried to tie the rope to the fence, however 

she did not connect it to the tarpaulin to make a hut. Activity B2 consisted of three children 

who had decided on a joint design of a hut built through linking with a cypress. They asked 

the teacher to help them tie the ropes as an X as they were too short to reach the top of the 

plant. This group had revised their way of building, as they had previously tried to build in 

other, less sustainable ways (leaves falling of branches).

The analysis shows how materials were used differently, as parts with a focus on the 

material per se (material foreground), or as representations of parts of another construc-

tion (construction foreground). The difference in seeing parts or a whole seemed to affect 

children’s abilities to construct. Children with a strong focus on a single material showed 

less volition to design constructions. They seemed to be committed to work with the func-

tion of the material as such, and not as a part of a design. Activities A1 and A2 show how 

the same children, on two different occasions, developed their construction strategies. Time 

and repeated opportunities to build seemed to develop their ability to transform the use of a 

single material into part of a construction, connected to other materials. Through this, they 

tested, retested and improved their construction. In A1, their volition decreased and they 
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stopped to design. However, with enhanced knowledge in A2, their volition increased and 

ensured they fulfilled their intentions to design a vehicle for the toy.

Differences in learning opportunities were found depending on what constructions the 

children were supposed to design, and the material used. Differences in use implied a dif-

ferent focus expressed and learnt when designing. Building a house resulted in a focus on 

how to make the building solid and water resistant, and inspired the children to learn about 

different kinds of material for different purposes in a house, such as the ground, floor, 

walls and the importance of tilting the roof to get rid of water and snow. Building a vehi-

cle inspired the children to talk about speed, movements and different kinds of fuel. The 

results show that different kinds of construction design can be used to create different foci 

in learning during play in preschool. The results also show how knowledge impacts on 

volition during the construction activities, which can be used to strengthen technological 

education in pre-school and highlight its cross-curricular potential.

Discussion and conclusions

Two research questions were addressed in this study. The first one was about how teachers 

and children express volition before and during a building activity. The teachers’ volition 

was expressed during their preparations for what they wanted the children to design, offer-

ing the children materials that they considered appropriate for construction purposes. Their 

choices of material are strongly influenced by social and cultural understanding of design-

ing constructions in a human society, a normative perspective (De Vries 2005) not neces-

sarily shared by the children. The results of our study support the findings of Sundqvist 

and Nilsson (2018), regarding teachers’ beliefs about technology in pre-school. During the 

construction activity, teachers in our study acted as providers for the children’s activities 

by setting the scene with materials that held potential for their use. This means they also 

set some limitations for the children in their design of constructions. At the same time, the 

children were more free in using the material, addressing the second research question: In 

what way do the children express an understanding of how different kinds of material can 

be connected and form new constructions? Some children used the material randomly and 

did not seem to have a plan or model of what to build, while others had a clear picture of 

what they wanted to construct. The children viewed the material in different ways, either 

seeing the material as foreground or regarding it as pieces in a construction. The children’s 

volition differed regarding the offered material, where some expressed volition for using 

the material to make a construction while others showed volition for exploring the material 

as such.

We also found a relationship between the constructions built and scientific knowledge. 

Building a vehicle resulted in discussions beyond mere building and included consideration 

of construction stability versus speed. This is in line with the study by Bairaktarova et al. 

(2011), who found a relationship between a material and its generic abilities developed 

during the activity. Swedish preschool rests on a long tradition of seeing care for children 

as the primary goal. The shift from seeing preschools as having a primary role of caregiv-

ing, to an institution for teaching and learning, has not yet been realized. Teacher anxiety 

about developing a school-like atmosphere in preschools limits their ambitions to explicitly 

develop children’s knowledge by playful instruction. However, we argue that construction 

technology could be used in preschools as a tool to develop knowledge in different areas 

of technology. Depending on the technical challenges given to children, they will have to 
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focus on different concepts, important for construction. The function of the construction 

will affect the knowledge required. To construct a vehicle requires consideration of energy 

and speed. Building a house requires knowledge about sustainability. We need more knowl-

edge about children’s learning and understanding of constructions, and how preschool 

teachers can use construction technology to inspire children to develop different aspects of 

technology knowledge important to understand objects in their environment. This study of 

the volition of teachers and children shows a relationship between knowledge and volition, 

as children showing less understanding of the activity did not express or enact any voli-

tion. Furthermore, the teachers’ volition was limited to making it possible for the children 

to build, as they did not explicitly instruct children about the projects or foster discussions 

about the constructions required.
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Abstract 
This article contributes knowledge about technology
education in preschool, a research field that is still
undeveloped. The aim is to study preschool
children’s ways of discerning a physical
phenomenon (equilibrium) during collaborative
construction play. Two different activities have been
studied: playing on a homemade seesaw made of a
log and a plank, and building towers with blocks. In
the first activity, 3 children aged 45 years from one
preschool participated. In the second, 4 children
aged 35 years from another preschool participated.
Data consist of videorecordings of the two activities
and field notes. The videorecordings are analysed
based on variation theory. In both activities, children
discerned and explored the phenomena of
equilibrium, centre of gravity and balance.Three
children tried different ways to spread their mass
over the seesaw. They distributed the weight both by
crawling to the middle and by standing on the ends
of the plank. In the building activity, a group of four
children tried to build high block towers and
discerned the importance of the weight distribution
for stability and for the construction not to collapse.
The results showed that the children who had
discerned more aspects of the phenomenon of
equilibrium were able to use and develop their
knowledge during the activities to a greater extent
than children with less knowledge. They also shared
knowledge with other children by making them

notice aspects needed to understand the activity,
thereby participating in a more active way. The
results can be used by preschool teachers to design
collaborative play activities for learning science in
preschool. 

Keywords: Preschool, technology education,
science learning, variation theory

Introduction
Though research about technology education in
preschool is limited, it is developing (Mawson,
2013; Turja, Endepolis & Chatoney, 2009). Primarily,
the research conducted involves children aged 8
years and older. The Swedish Schools Inspectorate
(2017) carried out an assessment on the state of
science education in Swedish preschools and
concluded that, although construction play is the
most common technological activity in preschool,
it is seldom seen as a learning opportunity where
the staff intentionally interact to promote learning.
Construction play often concerns spontaneous
games where the children play by themselves out
in the school grounds or in the ‘building space’
(Swedish Schools Inspectorate, 2017). Play is
related to children’s cognitive development,
especially in the early years (Bagiati & Evangelou,
2016). During play, children develop many different
skills, such as social, creative and cognitive skills.
Including tangible objects in play seems to benefit
children´s cognitive development. Children explore
and structure their environment. 

In addition, playing with a variety of materials can
help children to observe and explore how artefacts
are constructed. When building, children can
discuss design and explore concepts such as size,
weight and balance; they also develop their motor
skills. An important part of construction play is the
trialanderror behaviour (Van Meeteren & Zan,
2010). This is necessary for children to be able to

This paper has also appeared in: Finlayson,
O., McLoughlin, E., Erduran, S., & Childs, P.
(Eds.) (2018) Electronic Proceedings of the
ESERA 2017 Conference. Research, Practice
and Collaboration in Science Education.
Dublin, Ireland: Dublin City University. 
ISBN 9781873769843. Reproduced here
with permission from ESERA.



develop spatial reasoning and a working
understanding of physics. Van Meeteren and Zan
(2010) conclude that children have for a long time
been recognised as young scientists as they explore
and try to make sense of their environments.

Results indicate the need for a preschool teacher
who is able to intentionally direct the children’s
attention to defined learning objects in science to
enhance their learning (Hallström, Elvstrand &
Hellberg, 2014; Mawson, 2013). Children need
challenging questions and to be confronted with
different materials in order to visualise science
phenomena during play (SirajBlatchford, 2009).
Furthermore, Turja et al (2009) and ParkerRees
(1997) argue that children also need to have rich
opportunities to play with different materials, tools
and techniques to develop their technological
understanding during construction play. Parker
Rees (1997) maintains that free play is the
foundation of the development of design and
technology. Fantasy develops during play activities.
It helps children to engage in playful and critical
ways of thinking and to use earlier experiences.

For children to be able to do the above, preschool
teachers have an important role to play. Mawson
(2013) argues that teachers have to develop the
ability to provide children with everyday
experiences in the field of technology and use it as
a starting point for learning about technology. If
the teachers have a ‘scientific attitude’ they create
a learning environment at preschool, where the
children can learn scientific concepts as an
everyday experience (Fleer, Gomes & March, 2014).
Other researchers point out the importance of
teachers being aware of children’s knowledge.
Eshach and Fried (2005), who have studied how
children’s previous experiences affect their
involvement in play, claim that even small children
can learn new concepts in science, as windows of
opportunity to learn new concepts are created in
the early years. To take care of these learning
opportunities, preschool teachers need to have
both deep knowledge about the learning
object/material, and how the child discerns the
same learning object (Eshach & Fried, 2005; Thulin
& Redfors, 2016; Kesner, Baruch & Mevarech,
2013). Setting the scene for developing a
scientifically curious child requires teachers to
possess knowledge of materials and how to design
activities that challenge the child’s interest. In their

discussion of what constitutes a curious child,
SpektorLevy, Kesner Baruch and Mevarech (2011)
claim that this is a child who explores different
phenomena and who is open to discovering things
it wants to know more about. If the child is given
the possibility to investigate and understand how
things work, not only is there more learning, but
also more complex learning occurs. They found
that almost all children who investigate an
observed phenomenon asked more questions. In
this study, the focus is on how different children
interact and investigate scientific phenomena
during construction play. 

The aim is to study preschool children’s ways of
discerning and sharing knowledge of a physical
phenomenon (equilibrium) during collaborative
construction play in preschool. The results
contribute new knowledge regarding how teachers
can design and act to enhance children’s
collaborative learning during play. The research
questions asked to fulfill the aim are as follows:

1. What characterises children’s knowledge
development during construction activities in
collaboration with other children? 

2. In what way do children with knowledge notice
when and how to share this knowledge with
children who have yet to obtain the knowledge? 

3. What characterises children’s sharing of
embodied and expressed knowledge during
construction play? 

Knowledge and knower
In this study, knowledge is understood as the
human relation to the environment and how the
environment is experienced. Marton and Booth
(1999) state that a ‘knower’ is able to distinguish
different aspects and relations of a phenomenon.
The more you learn about something, the more
aspects of the phenomenon can be discerned. The
context is crucial for what knowledge can possibly
be developed, through offering the learner the
opportunity to discern new aspects of what is
supposed to be learned. In the Swedish curriculum
for preschool, where this study takes place,
(National Agency for Education, 2016), four aspects
of knowledge are defined (Carlgren, 1994; Carlgren,
Forsberg & Lindberg, 2009). These aspects include:
facts; understanding; familiarity; and skills: all
interact with each other and are considered as non
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hierarchical. Knowledge refers both to theoretical
and practical knowledge. Facts refer to the purely
informative aspect of knowledge and are with the
ability ‘to know’. Understanding refers to the ability
to interpret and explain, i.e. to ‘know why’. Skill
focuses on practice or acting and means ‘knowing
how’. Familiarity is based on experience and
‘knowing what’. Learning always takes place in a
context where these different forms of knowledge
interact with each other. To learn, both cognitive
knowledge and sensory experiences are needed.
Different individuals use different forms of
knowledge to varying degrees. Thus, it is important
not to consider the forms of knowledge as a step
bystep development (Carlgren, Forsberg &
Lindberg, 2009).

The statements in the curriculum are based on
research definitions about knowledge. Familiarity,
according to Molander (1996) and Schön (1983), is
described as knowledgeinaction where both
practical and theoretical skills develop. Knowledge
is developed by doing things on a regular basis and
by gaining many experiences. Familiarity is defined
as ‘silent knowledge’. According to Polanyi (1962),
knowledge has a foreground and a background.
The foreground is the focus on which attention is
being directed. In the background, there is
experience, which is not pronounced, but which
becomes a quiet part of the knowledge. It is in the
interplay between foreground and background that
learning takes place and which also influences how
the outside world is perceived and understood.
Polanyi (1966) uses the term ‘tacit knowledge’.
Gustavsson (2002) considers that in the notion of
the knowledge of skills there is implicitly some
form of reflection. In order to reflect, one needs to
be able to put words on the knowledge, thus it is no
longer silent. Practical action develops through
reflection in an interplay between seeing and
doing, and between theory and practice (reflection
in action). Consequently, theory is not overarching
practice, but they are developed together through
interaction (Schön, 1983). 

Ryle (1949) talks about ‘knowing that’ and
‘knowing how’. He makes a distinction between
knowledge and knowing, where knowing is
connected to the activity and practice. ‘Knowing
that’ is the theoretical knowledge and ‘knowing
how’ is the practical, embodied knowledge. Ryle
(1949) relates that knowing how is not only about

the practical skill, but also about understanding
what you are doing and about acting with a
purpose; the acting person is still learning.
MerleauPonty (1945/2002) considers knowledge
and intellectual ability as linked to the brain, as well
as to the entire body. Increased body perception
and body movement not only lead to better health,
but also provide increased learning ability
(Gustavsson, 2002). It is evident when researching
young children that they show in action before
communicating with words, having conquered the
bodily and sensory knowledge (Gibbs, 2006;
Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016). They learn
by observing and gaining real experience to learn
how to act; and they learn in and through action. In
many ways, the knowledge is embodied and
shared with other children by moving and acting
during play without verbal communication. 

Scientific and technological knowledge
In this study, science is defined as subjects, or as
sciences used to describe and understand nature
and the surrounding world (Sjøberg, 2010).
Humans have always been curious and have
wanted to describe and understand the
phenomena in the physical world. Science is based
on empirical measurements, and new research
contributes to new knowledge. To be considered
scientific, the research has to be systematic and
free from contradictions. The theoretical models
are universal and can be used in many contexts
(Harlen, 2010).

In this study, an aspect of science is studied –
technology – and, even more precisely,
construction play. There are differences between
scientific and technological knowledge. According
to Sjøberg (2010), the fundamental difference
between science and technology should be that
scientific knowledge is meant to understand the
world, while knowledge is more theoretical and
abstract. For technology, the goal is to solve
practical problems. While science produces
thoughts, rules and theories, technology produces
products. Science is to ‘know why’, while
technology is to ‘know how’, as it is applied and
interdisciplinary. The word ‘technology’ comes
from the Greek word Têchne and is used for arts,
crafts and skill. Technology in this context is an
activity that aims to accomplish something more
than the activity itself, and it has a certain result or
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product (Gustavsson, 2002). Björkholm (2015) has a
slightly different understanding of technological
knowledge than Sjöberg (2010). Björkholm sees
technology as both practical and theoretical
knowledge. The theoretical knowledge is mostly
silent, and knowledge is expressed both in physical
and mental terms. Technological knowledge means
different ways to discern and experience aspects of
what to learn. It is a process where the individual
develops a differentiated view and way of doing
when discerning more aspects of the object. In this
study, technology is understood as both theoretical
and practical knowledge, where the theoretical
knowledge is expressed by practical actions. 

Theoretical framework
This study is based on the framework of variation
theory (Marton & Booth, 1997; Marton, 2015).
Variation theory is a learning theory that describes
the conditions necessary for learning. The
theoretical assumptions are that variation,
discernment and simultaneity are intertwined and
needed to make learning possible. Variation is
required for discernment and, by simultaneous
variation of different aspects of a learning object,
discernment is possible. This study rests on an
analysis where aspects that children have discerned
are captured, and aspects not yet discerned are
seen as critical aspects (Marton, 2015). Variation
theory has been used to study preschool children’s
learning (Björklund, 2014; Björklund & Pramling,
2014; Holmqvist Olander & LjungDjärf, 2012;
Holmqvist, Brante & Tullgren, 2012), as well as by
teachers learning about preschool children’s
learning (LjungDjärf & Holmqvist Olander, 2013).
The aim is to study preschool children’s ways of
discerning equilibrium during collaborative
construction play.

Participants and method
This study is conducted in two Swedish pre
schools. In Sweden, preschool is a separate school
for children aged 15 years. It is voluntary and the
municipality is required to provide preschooling
for children from the age of one. The task of the
preschool is based on the interaction between
care, education, nursing and learning. Children’s
development and learning should be stimulated,
and preschool is to have children’s interests and
needs as a starting point. The learning

opportunities are to enable the children to create,
learn and explore. Learning should be playful and
based on the children’s perspective (National
Agency for Education, 2016). Play and joyful
learning, along with creativity, are emphasised.
Furthermore, children are to be given the
opportunity to use many different abilities and
ways to learn (Pramling Samuelsson & Asplund
Carlsson, 2014). The role of the preschool teacher
is to create conditions for children to be active and
to have the opportunity to get to know their
surroundings by interacting with other children and
with adults. Although there are no achievement
goals in the curriculum, a number of overarching
aims exist where children’s abilities to develop their
understanding of the close environment are
treated. In the curriculum revision 2010 (National
Agency for Education, 2016), the goals to strive for
in science and technology were clarified and the
two former goals became five. One of the
overarching goals for technology is to create the
opportunities to build, create and construct using
different techniques and materials (National
Agency for Education, 2016). 

In the study, two activities were identified and
analysed from a richer data collection (Table 1).
From the total sample of 34 children aged 
35 years from two preschools, two activities with
3 and 4 children are the unit of analysis (Table 2).
The preschools are situated on the west coast of
Sweden. They have declared an interest in working
with science and technology. 

Preschool A is situated in the countryside and has
10 agehomogenous departments for children aged
1 to 5 years. The pedagogical base is Reggio Emilia,
and the school building has teaching studios and
squares for children’s play. The school grounds are
seen as an extension of the main building, and are
divided into different facilities for activities and
sensory experiences. There are many different
materials for the children to use for construction
play. Finally, the two educators who are responsible
for teaching science and technology are certified
‘outdoor educators’. 

Preschool B is adjacent to a residential area close
to a forest. It consists of six departments and a
total of 120 children. Two departments are toddler
departments. The other four departments have
older children (aged 35 years), one of which is a
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participant in the study. This department has a
clear interest in working with science and
technology, with a particular focus on 
sustainable development.

The methods used were field notes, videorecorded
observations and meetings. The video observations
of the children’s two activities were analysed
qualitatively. Firstly, the video recordings were
analysed to capture the activity. Thereafter, they
were analysed from each participating child´s
perspective. This was done twice for each child,
with the focus on each child’s verbal and body
language. Finally, each child’s activity with other
children was analysed.

In the analysis, video clips have been selected to
show cases of critical moments where children
showed knowledge and guided other children in the
activities, as well as the sequences where children
develop their own knowledge. All video recordings
have been transcribed verbatim and analysed based
on variation theory (Marton, 2015), which means
that aspects that the children have discerned were
studied in relation to the object equilibrium. 

The ethical aspects and considerations of the study
were handled according to current ethical
principles for research (Swedish Research Council,
2016). The names in the results are fictitious in
order for the children to remain anonymous.
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Preschool    Children (N)    Mean age (Y)      Videorecordings   Teachers (N)   Meetings
                                                            children             and field notes

       A                              1                            4,7 Y                        November:                        2                          3
                                                                                                           field notes                           

                                         9                            4,7 Y                    December 2016:
                                                                                                           39:36 min                            

         B                              4                            4.9 Y                    November 2016                    2                          3
                                                                                                           22:45 min

                                        25                          4,4 Y                    November 2016                    4
                                                                                                            46:04min                                                         

Table 1: Participants and data collected.

Preschool        Activity           Number of          Mean age       Participating        Activity
                                                        children (N)                                     teachers (N)        duration
                                                                                                                                                           (time)

       A                   The seesaw                     3                             5,1 Y                             0                         1m 11s

         B                     The tower                      4                            4,9Y                             1                        22m 14s
                                           

Table 2: Participants and data collected.



Results 

Activity A takes place in the preschool yard, where
there are many different materials to use for
building and constructing. A few days earlier, the
children and the staff constructed seesaws made of
logs and planks. Now the three boys are playing on
one of the seesaws. In the video clip, they are
exploring how to make the seesaw move up and
down when all three are swinging simultaneously.

Activity B takes place in the building space. A girl
starts to construct a tower, while a preschool
teacher is building one beside her. Another girl 
is supplying them with blocks, but she does not
want to build. Two boys are playing. When one
becomes inspired to join in, he also starts to build 
a tower. The other boy is playing beside the
construction activity.

During these two analysed activities, the children
have the possibility to explore the phenomena of
equilibrium, centre of gravity and balance (Table 3).
The results of the analysis focus on: 1) the
children’s knowledge development during the
activity, 2) how children notice when and how to
share knowledge, and 3) the character of children’s
shared embodied and expressed knowledge. The
analysis is based on the framework of variation
theory, thereby identifying what aspects the
children discern and the pattern of how the aspects
vary simultaneously. The excerpts chosen to
illustrate the results show both verbal and
embodied knowledge expressions. 
The results are compiled in themed categories
following the research questions.

In the first activity, the children are exploring
movements of the seesaw. Aspects made possible
to discern during the seesaw activity are as follows:
the movement of the lever, the centre of gravity
and the turning point. In the second activity – the
tower – the children try to make the tower stable.
Aspects possible to discern are the following:
centre of gravity, gravity in relation to height, and
balance (Table 3). 

Children’s knowledge development during
construction activities 
The first research question focuses on the
children’s knowledge development during the
activity. During the seesaw activity, the focus of
knowledge is strongly connected to embodied
knowledge. The children move along the seesaw to
adjust and explore in what way they can affect the
movement as they wish. As there are three children
moving at the same time, they have to collaborate
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Activity A: The seesaw.

Activity B: The tower.Acti it B Th t



to make it work. One of the children, Arvid, has
developed more knowledge of how to move to
make the seesaw swing. Oskar has limited
knowledge in relation to Arvid, which is expressed
through him not noticing the other children’s
movements. Finally, Calle has not discerned how to
move to affect the seesaw’s swing or how to
estimate the other children’s movement to move in
accordance with them. He has difficulties
establishing balance, falls off the seesaw, and then
asks the others to help him. 

At the beginning of Activity A, Oskar’s focus on his
own body is expressed by him standing on the
seesaw balancing with his arms in order not to fall
off, and him not recognising the movements of
Arvid, who has taken control of the swing. After a
while, he discovers how his own movements on the
seesaw affect the swing. When he is standing in the
middle, he can have an affect by moving his foot
one step aside, thereby getting that side of the
seesaw down. Calle is the one who develops the
most knowledge. At the end of the activity, he has
discovered that, if he swings his knees and lies
down at the furthest end of the board, he gets
more power to lower it. This is expressed in a non
verbal way:

Excerpt 1: Tries to climb with the right foot, then
left foot, but realises instead that he can sit on 
the board. Looking happy and points back with
one hand as he puts the furthest out and gets
down the board onto the ground. Rolls off the
ground (Calle, 5:0)

Arvid is the one with most preknowledge, but 
he does not seem to develop knowledge during 
the activity.

In Activity B, Agnes is the one who has developed
most knowledge about constructing towers. 
This is expressed by her building a high tower and
telling the other children how to place the blocks 
to establish a stable construction. She has
experienced the importance of the centre of
gravity and equilibrium to be able to build a
straight tower, as the risk of the tower collapsing
increases with its height. She constructs a new
phrase to describe a tower in danger of collapsing;
she says that it is ‘oblique high’.

Excerpt 2: My tower can be even higher. 
It can get more oblique high! (Agnes, 5:6).

After having two towers collapse, she uses her
knowledge concerning the importance of building
as straight as possible. When constructing her third
tower, she builds at an even pace and is more
careful how she places the blocks. David develops
his knowledge the most during the activity. He
studies Agnes carefully and is also inspired by her
enthusiasm. He tries again when the first tower
collapses. He manages to build higher each time.
Both Agnes and David have the knowledge that a
larger support area enables a more stable
construction, and the first layer of blocks is placed
flat on the floor. The children constantly adjust the
blocks, as they know that the weight distribution is
important for stability. They also have the
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     Activity/                 Pursued           Aspects made                           
Phenomenon              goal of                discernible                                                                    
                                     the activity
                                                                                                                                                                    
              A                                      
   The seesaw                Movement           The movement             Centre of gravity            Turning point
                                                                                 of the lever           (position of the bodies)

              B                                     
     The tower                   Stability            Centre of gravity              Gravity/height                    Balance

Table 3: Discerned aspects of the phenomenon.



knowledge that bricks that are thicker make the
tower collapse. This knowledge is embodied. By
just feeling the blocks in their hands, they can tell
that they are thicker:

Excerpt 3: Agnes: They are too thick. Then it
doesn’t work, the whole construction can
collapse. David: Because they are too thick...
too fallish (Agnes, 5:6, David, 4:3).

Erik does not develop his knowledge about
constructing in the activity. He has no knowledge
about how to create a stable construction, and he
gets very frustrated when trying to build:

Excerpt 4: I can never build. Mine turns very
easily. I cannot build more than 3cm because then
it falls immediately. I think it is very boring to build
this. I think it is very boring (Erik, 5:1).

How children with knowledge notice when
and how to share their knowledge 
In Activity A, Arvid notices most of the other
children’s knowledge and their need for help. He
shares his knowledge by facilitating for the others
to join in. Oskar looks at Arvid to learn, and he also
teaches Calle, who does not notice the others to a
large extent; rather, he focuses on his own
development.

Arvid has the knowledge that he controls the
centre of gravity by moving his upper body and his
feet forward or backwards. He sees the relationship
with how the other children place themselves, and
he acts with his body to compensate their weight.
At the beginning of the activity, Calle has not
discerned the connection between how he is
placing his body and the movement of the lever.
Then the other two boys help him. For example,
Arvid steps off the seesaw to lower it, which
enables Calle to climb on. By studying Arvid, Oskar
discerns, after a while, that how he places himself
affects how the seesaw is moving. He notices that
by placing himself in a different position on the
seesaw he can help Calle join in.

In Activity B, Agnes and David build their own
towers, and they focus on their construction. There
is an ongoing conversation about the construction
of the towers and the importance of equilibrium

and centre of gravity while building. David often
stops and listens when Agnes and the teacher
discuss how to build. Agnes and David notice that
Erik wants to build a tower, and they try to instruct
him, both verbally and by showing him how to start
building. Erik tries to build according to their
instructions. Because he has not yet discerned the
critical aspects for the stability of a construction, he
does not succeed in building a tower.

Children´s sharing of embodied and
expressed knowledge 
During Activity A, on the seesaw, the children’s
verbal communication takes place through sound,
and only a few words are uttered. They
communicate mainly with body language. Arvid
notes and clarifies his movements to make it
possible for the others to see what to do. He shows
with his body where and how one must place the
body to get the board moving up and down. Oskar
notes not only Arvid’s attempts to help Calle, but
also Calle’s needs, which means that he can help
Calle. Consequently, Calle is a recipient. When he
does not know how to negotiate the seesaw, Calle
shares his frustration verbally to get help from the
others. 

In Activity B, the tower, the communication
between the children is both verbal and through
body language. Agnes shares her knowledge
verbally in her conversation with the teacher. She
also shares her knowledge by her enthusiasm when
constructing towers. While building, she shows and
tells the other children how to build for equilibrium
and of the importance of the centre of gravity not
shifting. She stacks a block and adjusts it before
she places the next one on top. This is repeated.
She shares her experiences from earlier occasions.
She also notices when David needs help to read out
the numbers on the ruler when measuring the
height of his tower.

David has some knowledge from building on earlier
occasions. Although he knows how to start
building, he needs more knowledge to construct a
high tower. Because he notices that Erik needs help
to get a more solid construction, he gives him
advice on how to start his construction. Agnes also
shares her knowledge with Erik when he has
problems with the tower falling down.
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To summarise the findings of this study, the
following conclusions are drawn:

In both activities, the repeated actions are of 
great importance for knowledge development. 
It is also obvious how the children inspire each
other to try over and over again. Children with the
most knowledge show more selfconfidence in the
activities. They can focus on themselves and share
their experiences with the other children. In the
activities, however, they did not develop their
knowledge to a large extent. Both Oskar 
(Activity A) and David (Activity B) developed their
knowledge by studying the children with more
knowledge. They also developed their knowledge
by noticing and sharing with the ones who 
have less knowledge. The children with less
knowledge – and who had not yet discerned the
critical aspects – expressed their frustration both
verbally and bodily. 

On the seesaw, a critical aspect to discern is where
to place the body in relation to the others on the
lever to make it go up and down. Arvid has
discerned this aspect from the start of the activity.
For Oskar and Calle, however, it takes some time

to do so. For Calle, a critical aspect is also to
discern how to climb the lever. At the end of the
activity, Calle has developed knowledge of how 
to get down the seesaw by placing himself at the
furthest point on the board, and he shows his
understanding with his body. The seesaw is made
of a board and a log, and the turning point is not
fixed. This causes the board to move.
Consequently, the lever arms become unequal in
length and the equilibrium is unbalanced. This is
a critical aspect not discerned by the boys. 

To construct a stable tower, critical aspects are how
to place the blocks to create a large supporting
area at the bottom and how to stack the blocks to
keep the equilibrium. Another critical aspect to
discern is the higher the tower gets, the greater is
the risk that it will collapse if the centre of gravity
shifts. Agnes has most knowledge from earlier
experiences, and she manages to build a high
tower. David has less knowledge and less
experience, but he develops his knowledge in the
activity and manages to build his highest tower.
As Erik has not discerned the aspects, he does not
succeed in getting his tower higher than three
layers of blocks before it collapses.
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Seesaw                                                                   Arvid                               Oskar                              Calle
                                                                                                                         
Knowledge development                                                                                 +                                       ++

Notice when and how                                            ++                                        +                                        
to share knowledge

Sharing of knowledge                                            ++                                        +                                        

Table 4: Discerning and sharing knowledge – seesaw.

Tower                                                                     Agnes                              David                               Erik
                                                                                                                         
Knowledge development                                      +                                        ++                                       

Notice when and how                                            ++                                        +                                        
to share knowledge

Sharing of knowledge                                            ++                                        +                                        

Table 5: Discerning and sharing knowledge – tower.



Discussion 
The results show that children who had discerned
more aspects of the phenomenon of equilibrium
were also able to use their knowledge during the
activities to a higher extent than children with less
preknowledge. The former needed some kind of
input from their classmates to discern aspects
important for understanding. The children with
knowledge made it possible for the other children
to explore the phenomenon and participate in the
activity by acting as ‘models’ during play. By
repeating their method of how to play, they
visualised for the rest of the children how to discern
aspects. The results implicate the great importance
of rich opportunities for children to have repeated
experiences of different phenomena to deepen
their knowledge and understanding in science in
preschool (Thulin, 2011; SpektorLevy et al, 2011).
In the studied activities, children’s knowledge plays
a role in the volition to start an activity and to
implement it. To promote learning among children
with knowledge, it is important that preschool
teachers utilise activities that make it possible 
for the ‘knowers’ not only to play in the same 
way, but also to challenge and develop new
knowledge (Mawson, 2013; Hallström, Elvstrand 
& Hellberg, 2014).

The preschool teachers’ role is to encourage and
challenge the children to discern new aspects of
the learning object that are crucial in learning
opportunities that children meet. The boys in
Activity A did not discern the different length of 
the lever arms. Therefore, they did not adjust the
plank to get it balanced at the turning point. 
With a teacher present during the activity, 
leverage could have been put in the foreground 
as a learning aspect to explore further. According 
to Mawson (2013), it is important to take advantage
of such experiences to develop children’s learning
in technology.

The tower construction resulted in more children at
the department being inspired to build towers. The
children continued to build towers, and they
explored how high they were able to build. The
results were posted on a list on the wall to compare
the height of the towers. After some practice,
David managed to build even higher than before,
with the tower reaching almost one metre. Agnes
built one over 2 metres, with her tower reaching
the ceiling. The trialanderror behaviour is an

important aspect of learning in construction play
(Van Meeteren & Zan, 2014). Construction play is
also a way to develop spatial reasoning and motor
skills, which are important factors when, for
example, constructing. 

In the studied activities, it has also been shown that
children learn by observing. Moreover, when they
get the opportunity to try to do things, they learn
in and through action. Just as Gibbs (2006) and
Pramling Samuelsson and Sheridan (2016) claim, 
it is obvious – as seen in Activity A – that the
children’s knowledge is in many ways embodied
and shared during play without verbal
communication.

The teachers at both preschools in this study
possess a positive scientific attitude (Fleer, 
Gomes & March, 2014). These teachers work
deliberately with science at an everyday level. 
They take advantage of opportunities when
children show interest in different phenomena 
in the environment. Moreover, they design the 
preschool for informal science learning to provide
the children with experiences and to get them
engaged in science (Fleer, Gomes & March, 2014).
This attitude offers good conditions for children’s
learning in science and technology.

Conclusion 
In view of the results in this study, I agree with
Thulin (2011), who maintains that children need to
repeat the same construction activity several times
to get a deeper knowledge and understanding of
the phenomenon. The more knowledge they get,
the more interest they develop in the
phenomenon. Like Thulin (2011), Mawson (2011)
believes that children need to work for an extended
period of time with the same area of knowledge. It
is important that teachers have the knowledge and
experience to support and challenge children as
they play and learn.
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I studien har barns bygg- och konstruktionslek varit i fokus för att 

studera barns volition (viljeakt) när de identifierar, bygger och förbättrar 

tekniska konstruktioner samt hur förskollärarna stödjer deras teknik-

lärande. Med ökade teknikkunskaper ökade barnens volition att delta 

i aktiviteterna och utveckla konstruktionerna. Förskollärarnas aktiva 

deltagande är betydelsefullt för barns tekniklärande för att kunna 

urskilja nya aspekter av lärandeobjektet. Bygg- och konstruktionslek 

ger möjlighet att bearbeta centrala teknikbegrepp och barnen får 

erfarenheter av hur material och redskap kan användas för att skapa 

olika konstruktioner. Det ger också tillfälle till samarbete och att dela 

kunskap med varandra.


