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Sammanfattning 
 
Den tekniska utvecklingen i dagens samhälle går allt fortare. Vi talar ofta om den tekniska 
kompetens som man förväntas besitta idag. Samhället har en förväntning på individen att 
klara av allt mer teknik. Det kan handla om att använda GPS som standard i våra bilar, och för 
barnens del allt mer digitala och tekniska leksaker, samt miljöer. Med denna förväntan undrar 
vi om det går att förbereda och rusta barnen tidigt i förskolan för den allt mer föränderliga 
miljö inom teknikområdet som de kommer att möta inom en snar framtid. Denna 
intervjustudies syfte var att undersöka i vilken utsträckning teknik används i förskolans inom- 
och utomhusverksamhet. Vad kan påverka användandet av teknik i verksamheten? Är det 
praktiska förutsättningar, materialet eller inställningen hos pedagogen? 
 
Till hjälp för att genomföra vår studie skapade vi först ett arbetsmaterial i form av 
lärarhandledningar, som innehöll beskrivningar på några enkla övningar. Dessa delades ut i 
samband med intervjuer. Inspirationen till lärarhandledningarna fick vi ifrån vår utbildning 
och litteratur, men även ifrån våra egna familjer. Intervjuerna genomfördes med sju 
förskollärare, inriktningen på deras utbildning var inom matematik, teknik och 
naturvetenskap. Som ett komplement till intervjuerna sändes en enkät ut via e-post till 
samtliga deltagare, den gav oss möjlighet att fastställa om materialet blivit använt och i vilken 
utsträckning. Handledningar, intervjuer och enkät fick ligga som grund till våra frågor 
gällande inställningen hos pedagogen, praktiska förutsättningar och teknikverksamheten med 
barnen. Efter att ha sammanställt utskrifter av intervjuer och enkäter ser vi som resultat att 
praktiska förutsättningar och tillgång till material/läromedel påverkar användandet av teknik i 
verksamheten. Men den största betydelsen när det gäller teknikverksamhet i förskolan har 
pedagogens erfarenheter och inställning till teknik. 
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1 Inledning 
 
Tekniken finns mer än någonsin runt omkring oss i vårt vardagliga liv. Allt ifrån att vi vaknar 
på morgonen av väckarklockan till att vi går och lägger oss på kvällen med läsandet av en bok 
i lampans sken. Idag går den tekniska utvecklingen allt fortare och mer än tidigare har vi ett 
behov att förstå vad som faktiskt händer omkring oss. Många människor anser att teknik är 
någonting komplicerat och svårt, medan andra anser att det är lätt att hänga med i framstegen 
som görs inom området. Vi glömmer lätt bort att området teknik innehåller mer än datorn, 
mobilen och digitalkamerans värld. Vi kanske inte ser matlagningen, att snickra, eller klippa 
med saxen, som en direkt koppling till teknikvärlden. På samma sätt är barnens 
konstruktionslek och utflykter på trehjulingen teknik. 
 
Vårt samhälle idag är uppbyggt med hjälp av olika tekniska hjälpmedel. Det är viktigt att 
barnen får en förståelse för detta, när de som vuxna kommer att uppleva en värld i allt 
snabbare förändring. Har vi gett dem en grundförståelse kommer de att ha lättare för att ta till 
sig all den nya teknik som de möter inom en snar framtid. 
 
I skolan talas det mycket idag om den digitala kompetens som ska kunna vara ett komplement 
i barns lärande. Ämnet teknik finns nu mycket tidigare i skolan än för bara några år sedan, då 
det introducerades som ett eget ämne i högstadiet. Vi har även stött på förskolor som har 
teknik som ett återkommande eget ämne. 
 
Varför vill vi göra en studie om teknik i förskolan? En fråga som kan besvaras med följande. 
Ett av målen i läroplanen (Lpfö98) är att låta barnen få bygga och konstruera med hjälp av 
olika material och tekniker. Men hur står det egentligen till med detta ute på förskolorna? 
Teknik som ämne i förskolans verksamhet anser de flesta pedagoger som vi kommit i kontakt 
med, vara allt ifrån ”krångligt”, svårt och kostar mycket pengar att genomföra. Ofta ser de 
inte den vardagliga tekniken som omger dem utan refererar ordet teknik till avancerad 
utrustning såsom digitalkameror, datorer och tekniklego. Därför är viktigt att den vardagliga 
och enkla tekniken som omger oss blir synliggjord. Exempel på detta kan vara leken i 
sandlådan, eller att kunna bygga ett torn i klossar med bäst teknik så den inte rasar. Det är att 
skapa en grundförståelse för hur teknik fungerar och i ett större perspektiv förstå hur vårt 
samhälle är uppbyggt och beroende av teknik. 
 
Det är också viktigt att använda de rätta teknikbegreppen för vad olika saker kallas för. Det är 
ofta bättre att säga de rätta orden såsom ”konstruera”, dels för att låta barnen få “smaka” på 
själva ordet och så småningom kan de lära sig betydelsen av ordet. Då detta även är ett mål i 
läroplanen  
 

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin 
omvärld (Lpfö98, s 9). 

 
Även i grundskolans läroplan (Lpo94) är ett av målen för grundskolan att eleverna “känner till 
och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga, tekniska, 
[…] kunskapsområdena” (s 10), samt att det finns som ett mål i kursplanen i årskurs fem. Det 
är nog lättare att kunna uppfylla dessa mål om man skapar lärandesituationer i teknik redan i 
förskolan. Då blir nog inte teknik något konstigt eget ämne utan en naturlig del av vår vardag.  
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1.1 Syfte  
 
Vi vill med detta arbete undersöka hur pedagoger i förskolan specifikt arbetar med 
teknikämnet för att skapa ett intresse hos barnen. Vi vill även undersöka hur de pedagoger 
som genomgått utbildning inom teknik och naturvetenskap använder sig utav detta på ett 
planerat sätt inom verksamheten. Har deras grunduppfattning ändrats i och med utbildningen 
eller har de alltid tyckt att teknik är en självklar del av vardagen. Vår avsikt var även att ta 
reda på om ett lättillgängligt lärarhandledningsmaterial i teknik kan inspirera och få ett mer 
medvetet användande inom verksamheten 
 
Detta ger möjlighet: 
 

• Att granska hur pedagogen arbetar med teknikämnet i förskolan. 
 

• Att undersöka om ett lättillgängligt lärarhandledningsmaterial i teknik kan inspirera 
och ge ett mer medvetet användande av teknik i verksamheten. 

 
• Att studera om pedagogens inställning och synsätt till teknik präglar verksamheten 

samt om en grunduppfattning i teknik påverkats av utbildning. 
 
Dessa tankar ligger till grund för vår studie om teknik i förskolans verksamhet. 
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2. Litteraturgenomgång 
 
Inför vår studie om teknik i förskolan sökte vi efter aktuell litteratur främst genom högskolans 
internationella databaser. Sökandet skedde via Internet och den litteratur vi funnit redovisas 
på följande sätt under rubrikerna: vad är teknik, teknikens historia, tidigare forskning, 
teknikutbildningens betydelse, teknikundervisning, yngre barns möte med datorn, 
styrdokument och läroplaner. Slutligen gör vi en sammanfattning av vårt litteraturval.  
 

2.1 Vad är teknik 
 
När vi slår upp ordet teknik på Nationalencyklopedin hemsida ges följande definition: 
 

Teknik: sammanfattande benämning på alla människans metoder att tillfredsställa sina önskningar 
genom att använda fysiska föremål. Föreställningen att all teknik är tillämpad naturvetenskap är 
missvisande. Naturvetenskaplig kunskap har ofta uppstått ur tillämpad teknik. 

 
På samma hemsida berättas att ordet teknik kommer från grekiskans techniko´s som betyder 
konstfärdig, hantverksmässig; konstgjord.  
 
Det finns många definitioner och funktioner av ordet teknik, för att påvisa teknik i förskolan 
väljer vi att använda ett citat från Mylesand (2007) ”Inom förskolan är bygg och konstruktion 
kopplat till begreppet lek – men inom vuxenvärlden förknippas det med teknik” (s 15) Hon 
menar att vi vuxna har ett behov att på flera sätt förklara teknik och kategorisera ordet. Men i 
barnens miljö är begreppet mer kopplat till lek, som till exempel att bygga och konstruera. 
 

2.2 Teknikens historia 
 
Ser man teknik som något människan använt för att tillfredställa sina egna 
behov är teknikens historia lika lång som människans historia (Sundin, 
1992). Vill man sedan gå ett steg längre och se hur djuren gör för att få sina 
behov tillgodosedda genom att nyttja enkla redskap eller skapa byggnader, 
skulle den kunna sägas vara ännu äldre eftersom den då funnits lika länge 
som djuren funnits. Fåglar som bygger sina bon, spindlar som spinner sina 
nät och getingarnas getingbon, kan också ses som teknik. Visserligen är detta ett 
genetiskt nedärvt beteende, medan människan lär och tar del av den kulturella traditionen. 
 
Tekniken har skapats ur behovet att överleva vardagen när vi ännu var jägare och behövde 
enkla redskap i t.ex. trä, horn, ben och skinn för att överleva vardagen. Vi använde pilbågen 
för att jaga och tillverkade kärl av lera för förvaring (Sundin, 1992). Medan vi i dag skapar 
redskap för att göra vardagen enklare och effektivare, men även för att lösa våra problem. 
Dagstidningen byts idag ut till nyheter att läsa på webben. Telefonkatalogen används inte i sin 
pappersform utan står att finna på Internet och när vi går och handlar vår middagsmat idag har 
vi möjlighet att använda ett system där vi istället registrerar våra inköp själva något som 
endast kassapersonalen i matbutiken gjorde förut.  
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2.3 Tidigare forskning 
 
När vi sökte efter artiklar, litteratur och avhandlingar kring vårt ämne fann vi en del gjorda för 
grundskolan, men för förskolan upptäckte vi att det inte fanns speciellt mycket att hitta. De 
vetenskapliga artiklarna var få och det fanns inte något direkt forskat kring vårt 
problemområde. En hel del gick att finna när det gäller naturvetenskap men Sjøberg (2005) 
vill skilja på den ifrån teknik i sin bok, ”teknik inte är detsamma som naturvetenskap, men att 
det lätt blandas ihop, det är ett ganska nyligt påfund” (s 74). Han menar att betydelsen för 
naturvetenskap och teknik har ändrats då sambandet är starkare idag, att de alltmer utgör en 
del av varandra. 
 
Den forskning som vi valt att lyfta fram är bland annat en vetenskaplig artikel i en tidskrift. 
Där fann vi en forskarsstudie genomförd av forskaren Tu (2006). Författaren skriver i artikeln 
att barn har en inneboende nyfikenhet att upptäcka saker själva och när de har gjort detta har 
deras första möte med naturvetenskapen skett. Forskaren menar att när yngre barn upplever 
vetenskap så får de möjlighet att utveckla en förståelse och uppskattning till världen runt 
omkring dem. De utvecklar sina undersökande och efterforskande förmågor såsom att 
diskutera, ifrågasätta, reflektera, formulera idéer och teorier för att nämna några. Vetenskapen 
om teknik finns överallt runt omkring oss i vår värld och skulle behöva integreras mer i 
undervisningsplanen, för att göra det mer relevant och meningsfullt för barnen, berättar 
författaren. Tu (2006) menar i artikeln att barns attityd emot vetenskap börjar med deras 
tidiga upplevelser av denna. Enligt vår översättning skriver författaren ”att barns långsiktiga 
attityd gentemot naturvetenskap börjar med deras första upplevelser av den” (s 251).  
 
I samma tidskrift fann vi en artikel gjord av forskarna Siu och Lam (2005), som i likhet med 
Tu (2006) i sin studie beskriver vikten av att införa teknikundervisning i tidiga åldrar. Som 
bakgrund i sin forskning har de undersökt det sociala och kulturella bakgrunderna, samt 
samhällets förväntningar och föreställningar. Forskarna menar i artikeln att utifrån individers 
föreställningar om vad teknik ”är”, då kopplar de ofta teknik till högteknologiska apparater, 
såsom DVD och GPS. Själva användandet av apparaterna sätts mer i fokus hos individen och 
inte hur den är uppbyggd. Som en social faktor kan ses hur föräldrarna nöjer sig med att 
barnen tar med sig något hem i teknik som de gjort i skolan, men frågar inte om deras barn 
verkligen förstår vad det är som de har gjort. I Skoghs (2001) avhandling, som handlar om 
flickor och teknik talar även hon om de bakomliggande sociala faktorerna. När lär sig flickor 
att de inte kan eller kan teknik är en fråga författaren ställer sig. Hennes teoretiska 
utgångspunkt för studien är att se hur flickor upplever teknik i hemmet/skolan och hon vill 
förstå varför de gör som de gör när de ställs inför uppgifter som innefattar teknik. Resultatet 
visar att de flickor som hade teknik introducerat vid en tidig ålder, närmare bestämt i första 
klass, ändrade sin uppfattning om vad teknik “är” allteftersom de arbetade med ämnet. De 
kunde även räkna upp ett antal aktiviteter gjorda på fritiden förknippade med teknik, med 
andra ord kunde de definiera att det var teknik som de höll på med hemma. Författaren fann 
stöd i sina resultat att teknik ska introduceras vid tidig ålder helst före skolstarten.  
 
I Ljung-Djärfs (2004) avhandling ges exempel på hur pedagogens attityder gentemot dator 
styr dess användande på förskolan, om pedagogen ser det som en risk eller möjlighet. I sin 
studie har hon kommit fram till att datorn är ett moment i verksamheten som pedagogerna har 
blivit tvungna att acceptera. Den används mest i ”fri lek” men det innebär inte att barnen får 
bestämma själva hur den ska användas och ses sällan som ett läromedel. Detta märks tydligt 
när hon tittar på vilka program som används i datorn. Pedagogens roll kan antingen vara att ge 
tillåtelse, själv delta, eller hjälpa. Mattsson (2005) i sin rapport tar upp att lärarens utbildning 
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har en stor betydelse för hur ämnet uppfattas av elever, lärare och lärarstudenter, samt dess 
betydelse för att kunna intressera eleverna. Författaren berättar om att för pedagoger med 
didaktisk utbildning inom ämnet var det lättare förena praktiska övningar med teorin. För de 
läraren som saknade detta blev undervisningen bristfällig. Det praktiska som arbetet med 
teknik var det som motiverade bäst inom ämnesundervisningen. I Blomdahls (2007) studie 
har hon studerat två pedagoger under en längre tid och deras arbete med teknik i skolans 
yngre åldrar. Forskaren kom fram till att de försöker se till elevernas erfarenheter och ta 
tillvara på detta i den tekniska undervisningen. Detta sätt att undervisa visade sig ha både 
positiva och negativa effekter på ämnesinlärningen.   
 
En gemensam faktor i vår litteratur är att de flesta författarna är överens om att mötet med 
teknikämnet ska ske i tidig ålder. Att ramfaktorerna1 är av betydelse anser flera utav forskarna 
i sina studier. Samma utgångspunkt ser vi i vår undersökning. I vår undersökning har vi 
använt oss av ett lärarhandledningsmaterial, som kan ses som en fysisk ramfaktor. Vår avsikt 
är att göra studien inom förskolan och där undersöka dess användande av teknik i 
verksamheten.  
 

2.3 Teknikutbildningens betydelse 
 
Enligt forskarna Siu och Lam (2005), är lärarnas utbildning fortfarande begränsad, även om 
den har förbättrats på senare år. Deltagarna i deras studie är rädda för att göra misstag, att t. ex 
experimentet misslyckas eller att det ska bli fel. De vill ge en instruktion och sedan ha 
kontroll över resultatet. Forskarna har också kommit fram till att det sällan finns teknik i 
läroplanen för yngre barn och den planeras in ifall personalen har kunskap eller intresse. Detta 
gjorde att de intresserade ordnade material m.m. från andra länder men kunde då inte 
översätta det och göra om det till det egna lokala sammanhanget. De kunde inte heller guida 
barnen att lära sig teknik eller arbeta med olika projekt. Författarna menar att de inte heller 
kunde lära barnen att bli forskande individer och få ett kritiskt tänkande. Istället för att 
komma med meningsfulla och konstruktiva aktiviteter, lät de eleverna sitta framför datorn och 
t. ex göra exakta kopior av en övning. Föräldrarna såg ett större värde i att aktiviteter erbjöds 
och genomfördes, istället för kvalitén på personalens utbildning. Detta blev ett av studiens 
resultat. Tu (2006) menar att lärarna måste reflektera över sin egen lärarutövning och använda 
mer material som finns runt omkring dem. 
 
Att få in mer ämnesdidaktik i lärarutbildningen är också av stor betydelse enligt Sjøberg 
(2005), då ”ämnesdidaktik kan ge viktiga perspektiv på det dagliga arbetet” (s 33). I sin 
avhandling skriver Skogh (2001) om att hon personligen har haft erfarenhet av fortbildning i 
teknik, men att det blev praktiska svårigheter när lärarna ställdes inför 
undervisningssituationen. Bristen på material och utrustning dämpade den entusiasm som 
fanns hos de fortbildade (s 29). Slutsatsen Mattson (2005) drar i sin rapport är att teknikämnet 
inte har hög status, ”en del lärare kunde genomföra undervisning med sunt förnuft och 
praktiskt handlag” (s 29). Möjligen kan detta ligga till grund varför lärarna i hennes 
undersökning inte fått fortbildning. Det anser hon är av vikt och vi delar även hennes åsikt i 
detta, då fortbildning ger pedagoger en möjlighet att komma vidare.  
 

                                                 
1 Med ramfaktor avser vi att mena yttre omständigheter som påverkar, sociala och fysiska faktorer exempelvis 
föräldrar, samt tillgång till material. 
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2.4 Teknikundervisning 
 
Mattsson (2005) har i sin rapport kommit fram till att ”de flesta lärare betonade att 
teknikundervisningen måste vara rolig och intresseväckande” (s 110). Att många elever 
efterlyser tidig erfarenhet av teknik har framkommit i Lindahls (2003) avhandling. Eleverna 
anser att många ämnen har börjat använda leken för att ”leka in” kunskap, men detta gäller 
inte NO ämnena. Hon finner stöd för detta i Lpfö98. Skogh (2001) tar även hon i sin 
avhandling upp vikten av att börja tidigt med teknik för flickor, 

 
den teknik som flickorna bär med sig från tidig ålder under lång tid kommer att påverka deras 
förhållningssätt till teknik talar inte bara för teknikundervisning i skolan, utan också för en tidig 
introduktion av detta ämne – gärna redan i förskolan (s 251).  

 
I sin artikel berättar Tu (2006) att hans studie visar att endast en minimal del av aktiviteterna 
med vetenskapliga förtecken skedde av en slump. Det var lärarna som initierade vetenskapliga 
aktiviteter om det skulle ske som en egen aktivitet. Läraren visade inget större intresse att gå 
med i en vetenskaplig aktivitet om barnen initierade detta själva. Undersökningens resultatet 
tyder på att lärarna oftast agerade i den del av rummet under den ”fria leken” där det fanns 
skapande verksamhet såsom målning och inte där det skedde mer vetenskapliga aktiviteter. 
Han menar vidare, enligt vår översättning, att lärare måste reflektera mer över sin egen 
lärarutövning samt använda mer av det vetenskapliga material som finns tillgängligt. I vår 
undersökning uppfattade vi motsatsen till hans åsikter då vi upplevde att vetenskap oftast sker 
av en slump och då även utomhus. En av pedagogerna i vår intervju berättade för oss ett 
exempel då några pojkar under ”fri lek” utomhus vände en trehjuling upp och ned, detta blev 
ett vattenhjul som snurrade runt då de öste vatten på hjulet. I detta läge menar Tu (2006) att 
läraren skulle ha deltagit och agerat med barnen. 
 
I en studie gjord av Pine, Aschbacher, Roth, Jones, McPhee, Martin, Phelps, Kyle och Foley 
(2006), kom forskarna fram till att det inte var undervisningsmaterialet i sig som var 
avgörande till barnens intag av kunskap, utan det var hur lärarna använde sig utav materialet i 
sin yrkesutövning. Även Mylesand (2007) påpekar pedagogens roll är av vikt och skriver: 
”Pedagogen finns hela tiden med för att lyssna, stödja och ge barnens tankar nya utmaningar 
och nya material” (s 73). Dewey (2004) anser också att utbildningen ”måste ses som en 
fortgående rekonstruktion av erfarenheter, att utbildningens process och mål är en och samma 
sak” (s 52). Barnens första möte med vetenskap skapar nyfikenhet och intresse, under andra 
mötet kan de dra liknelser med det första och efter flera möten kan de skapa sig en egen 
förståelse, berättar French (2004), enligt vår översättning. Författaren har gjort en 
undersökning om en sammanhängande läroplan med naturvetenskap för tidigare åldrar, där 
hon håller med Dewey att utbildningen är en process som pågår ständigt. Men Siu och Lam 
(2005) har i sin studie funnit att förmedlingen av kunskap inom teknik fortfarande är 
otillräcklig och att det satsas väldigt lite på teknisk utbildning bland yngre barn.  
 

2.5 Yngre barns möte med datorn 
 
Om användandet av datorn i förskolan menar Ljung-Djärf (2004) att man ser datorn som både 
något positivt och negativt men att den ofta är kopplad till olika risker. Dessa risker berättar 
hon är dålig fysisk hälsa i form av stillasittande, ett inte barnvänligt Internet och våld ifrån 
dataspelen. Det positiva beskriver hon är att via Internet går det att få tag i mer dagsaktuell 
information och fakta. Ett exempel kan vara en läromedelsbok med inaktuella fakta, med ett 
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innehåll som förändras och där skolan inte har råd att köpa in ny kurslitteratur. Information 
via Internet kan då ge aktuell fakta. Datorn kan användas i undervisningen som ett redskap 
och ger möjlighet till individualisering, men pedagogens eget personliga förhållande till 
datorn påverkar dess värde och användande. 
 

När personalen möter och förväntas använda datorn i förskolan, sker det utifrån olika 
utgångspunkter och föreställningar om såväl tekniken i sig som dess användbarhet och värde i 
förskoleverksamheten. (Ljung-Djärf 2004, s 28) 

 
Med andra ord våra egna tidigare upplevelser med datorn tar vi med oss och använder i 
förskolan, ”formar och formas i mötet med datorn i förskoleverksamheten” (s 28-29).  
 
Bodil Jönsson, professor i rehabiliteringsteknisk forskning, medverkade i en intervju för 
Utbildningsradion som hon gav i samband med SVIT 07 och som sändes den 30 oktober 
2007. Hon uttryckte då att digital kompetens är oerhört viktigt i skolan idag, och är något som 
missas mycket. Hon diskuterade om ungdomars kunskapsbildande och det lärande som sker 
genom sökande på nätet.  
 
Hon berättar: 
 

Det här måste man samtala om mycket mer än vad vi gör. Detta utspelar sig framför våra ögon. 
Det sker idag, det har skett de senaste 20 åren, men det har gått brantare och brantare. Det är 
mycket, mycket viktigare än alla läroplans förändringar och betygsdiskussioner, alla politiska 
beslut, alla förändringar av lärarutbildningen, slås ut av det. Det som människor idag kan göra med 
hjälp av sin teknik, som vi inte kunde göra för ett år sedan eller två, det har konsekvenser. […] Just 
nu, mellan 2000 och 2010 så lever vi i en värld där lärandet har bytt form, och där vårt jobb som 
lärare är att se till att kunskapsutvecklingen ska vara fortsatt god i vår kultur. 

 
SVIT07 är ett nationellt initiativ för att stödja skolutvecklingen med medier och IT, för att 
starta en debatt. Med utgångspunkt från våra styrdokument är det lika aktuellt i förskolan med 
denna diskussion, eftersom förskolans uppdrag är ge barnen: 
 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett 
samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.  Förskolan skall lägga 
grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 
referensram som alla i samhället behöver. (Lpfö98, s 5) 

 
I vårt samhälle, skriver Säljö (2000),  
 

har kunskap ett marknadsvärde och är en utgångspunkt för maktutövning genom att den som har 
kunskap kan skaffa sig privilegier av olika slag [...] den som inte har kunskap, blir beroende av 
den som har kunskap (s 102). 

 
Han menar att besitter en individ inte kunskap inom exempelvis medicin hamnar denne i en 
beroendesituation till den som innehar denna kunskap. Med andra ord måste vi alla gå och 
betala en avgift till en läkare för att få hjälp. Vi hamnar då i en beroendesituation till läkaren, 
när vi blir sjuka.  
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2.6 Styrdokument och läroplanerna 
 
Ett av de dokument som reglerar verksamheten är läroplanerna. Vi valde att gå igenom 
Lpfö98 och Lpo94. Kursplaner och betygskriterier för de äldre åldrarna påverkar oss i 
förskolan då vi anser att vi kan förbereda barnen inför det som kommer i grundskolan. 

2.6.1 Läroplan för förskolan - Lpfö98 
 
Vi har valt att ta med några delar av läroplanen då det är den som reglerar den planerade 
verksamheten i förskolan. Förskolans läroplan delas upp i två delar. Den första delen 
innehåller värdegrundens uppdrag samt mål och riktlinjer, medan den andra innehåller målen. 
Mycket i läroplanen kan relateras till teknik men ett av uppdragen som man kan finna i 
Lpfö98 har vi valt att plocka fram lite extra. 
 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, 
rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i 
förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera 
och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i 
skapande processer som i tillämpning. (Lpfö98, s 6-7)  

 
Några av målen i läroplanen har vi använt som citat i den löpande texten.  

2.6.2 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet - Lpo94 
 
I grundskolan blir målen för teknik tydligare, då det även finns med som ett eget ämne.  
 
Mål att uppnå i grundskolan. 
 

• tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap 
för livet. 

• känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga, tekniska, 
samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena. 

• kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande. 
 
Dessa mål blir enklare att uppnå om vi börjar redan i förskolan. Att börja i tidig ålder är ett 
återkommande argument som vi finner stöd för i litteraturen.  

2.6.3 Kursplaner och betygskriterier 
 
Vid sidan om läroplanerna finns bindande föreskrifter i form av kursplaner i alla ämnen som 
ett krav från regering och riksdag. Målen som ska uppnås är mininivåer av kunskaper och är 
uppsatta till det femte respektive det nionde skolåret. För att skapa den ”röda tråden” ifrån 
förskolan till skolan kan lärare redan i förskolan snegla på dessa mål så att de blir lättare att 
uppnå. Två av målen i kursplanen2 för teknik, som eleverna ska ha uppnått i slutet av det 
femte skolåret är dels ”kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska 
hjälpmedel och beskriva deras funktioner” dels ”kunna med handledning planera och utföra 

                                                 
2 Citat hämtade ifrån kursplanen och betygskriterier i teknik för grundskolan. 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=23&skolform=11&id=2089&extraId=
2087 
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enklare konstruktioner”. Lindahl (2003, s 242) tar i sin avhandling upp att elever i skolår fem 
utvecklar en ”förståelse till en högre kvalitativ nivå” även om de inte kan ge ett svar har de 
ändå fått en inblick i ämnet. Denna förståelse kan pedagoger få igång redan på förskolan och 
hjälpa barnen att skapa den ”tekniska identitet” som Skogh (2001) beskriver i sin avhandling. 
 

2.7 Sammanfattning av litteraturval 
 
Våra nyckelord använde vi som underlag till sökandet i de internationella databaserna. Där 
fann vi de artiklar som var relevanta för vår undersökning. De handlade om samhällets 
förväntningar, pedagogens attityder och lärandemiljön. Under vår studies genomförande 
diskuterades mycket datorns plats i förskolan. Därför blev Ljung-Djärfs (2004) avhandling 
aktuell, då den behandlar just datoranvändandet i verksamheten. Den intervju som 
Utbildningsradion sände digitalt med Bodil Jönsson aktualiserade igen vikten av den digitala 
kompetensen i skolan. De övriga avhandlingar som tas upp som litteraturreferenser behandlar 
alla på något sätt ämnet teknik i skola och förskola. Boken av Mylesand (2007) är inte en 
avhandling utan en bok utgiven av lärarförbundets förlag, men påtalas ofta under vår studie 
ute på förskolan, vilket gjorde den aktuell och relevant att ta med.  
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3 Metod 
 
I det här avsnittet förklarar vi vårt val av metod och hur vi fann vår undersökningsgrupp. Vi 
redovisar även planering och genomförandet av undersökningen. Bearbetning av insamlat 
material, med etiska överväganden och undersökningens trovärdighet hade vi också i åtanke. 
 

3.1 Vårt arbetsmaterial 
 
Då teknik bör ses som en del i vardagen avsåg vi att skapa ett arbetsmaterial med vardagliga 
ting i barns närmiljö. Ett arbetsmaterial med övningar som påvisar att tekniken finns i 
vardagen. Det gäller bara att få upp ögonen och ”klä” tekniken med ord. Fördelen med ett 
arbetsmaterial är att det kan ge ett resultat som visar om det används eller inte.  
 
Ett material som kan även vara till hjälp och stöd i undervisningen och få pedagoger att se 
tekniken i vardagen och även påtala den. Som exempel kan vi ta matematik, när barn i 
förskolan får möta matematiska begrepp som ett par vantar, fem fingrar osv. Tekniken kan 
synliggöras och påtalas på samma sätt, med olika tekniker och metoder kan en bro byggas 
mera stabilt för att hålla bättre. Man kan även skapa enklare varianter av den teknik som 
omger oss. För att nämna några kan vi ge som exempel en kikare eller en telefon. Vi kan 
faktiskt med olika tekniker skapa saker själva.  
 
Våra första tankar om examensarbetet handlade om ett arbetsmaterial i teknik och 
utvärderingen av ett sådant. Ett arbetsmaterial som ger inspiration och kan vara en idébank. 
En fundering som ganska snabbt infann sig var upphovsrätten till en idé, och ifall vårt 
material skulle komma att likna ett redan befintligt lärarhandledningsmaterial med samma 
övningar att utföra. För att få svar på denna fundering beslöt vi oss för att ringa till Sveriges 
läromedelsförfattarförbund för att söka information om detta. Vi talade med en jurist och gav 
som exempel en lärarhandledning av en sprattelgubbe. Som svar fick vi att det inte var idén 
till ett experiment eller tillverkningen av en sak som var skyddad av upphovsrätten, utan det 
vara själva beskrivningen och eventuella bilder som medföljer en beskrivning. Med detta i 
bagaget kände vi oss säkra på att kunna genomföra ett lärarhandledningsmaterial. Vi avsåg att 
dessa handledningar skulle finnas på en cd-skiva och på en webbadress. 
Lärarhandledningarna hade för avsikt att spegla flera områden i teknik, då ett av målen 
Lpfö98 är att barn  
 

Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker 
(s.9) 

 
Några teman som vi utgick ifrån när vi utformade vårt arbetsmaterial var de fyra elementen3, 
men när vissa områden inom detta tema visade sig vara svåra att genomföra beslöt vi oss för 
att sammanställa några intressanta övningar passande yngre barn. Till elementet vatten gjorde 
vi undervattenskikare och till elementet luft blev det träsnurra, ljussläckare, samt ett flygplan. 
Eftersom det byggs mycket på förskolan tog vi upp ett exempel hur pedagoger kan arbeta med 
broar, som byggnationstema i verksamheten och fundera kring dess uppbyggnad, samt vilka 

                                                 
3 Med formuleringen de ”fyra elementen” syftar vi på jord, luft, vatten och eld hämtad ifrån antikens och 
medeltidens naturfilosofi.  
2007-11-26 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=217092 
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användningsområden det har. Vissa av övningarna var kanske inte inom självklart specifikt 
tekniska områden. Vi ansåg även att en stor variation av uppgifter i handledningarna var 
nödvändig för att kunna granska vilka som blev mest använda. Därför innehöll 
handledningarna även idéer om att göra med datorn som verktyg, samt idéer där händerna var 
verktyget.  
 
Inspiration till innehållet har vi fått ifrån vår tidigare utbildning inom teknik och den 
kurslitteratur vi har haft av Rosberg (2004). Vår egen familj har även gett oss olika uppslag 
till idéer, exempelvis när det gäller lärarhandledningen i ordbehandlingsprogrammet Word. Vi 
hämtade även inspiration ifrån litteratur av Sundsten och Jäger (2002), samt av Eriksson 
(2006) och Lindwall-Ek (2001). Denna litteratur behandlade olika former av experiment men 
också tips och idéer. Några av handledningarna genomfördes först som experiment och 
därefter skrevs övningen i ordbehandlingsprogrammet, medan andra övningar vi skapade 
skrevs direkt i ordbehandlingsprogrammet. En förutsättning för det material som behövdes i 
övningen var att det skulle finnas lättillgängligt, hemma hos oss själva. Det skulle därför inte 
behöva inskaffas av en förskola för att genomföra handledningarna. Egna fotografier togs som 
en beskrivande bild av övningen. Dessa bilder redigerades digitalt för att anpassas till 
lärarhandledningarna.  
 
Innehållet i handledningarna presenterar vi som bilaga (se bilaga 4-13). Det omfattar även 
tillverkning av smör och hur programmet Word i datorn förenklas för att anpassas till barnen. 
Materialet är skrivet med tanke på att samtliga deltagare har en teknisk ämnesdidaktisk 
utbildning i bakgrunden och detta avgjorde att vi anpassade språket i handledningarna, vilket 
bidrog att vissa formuleringar i materialet innehöll facktermer. Detta gjorde också att vi valde 
att inte ha det förväntade resultatet presenterat i handledningen. En viktig del var också att det 
material, som behövdes till övningarna, skulle finnas lättillgängligt inom ramen för förskolans 
verksamhet, för att underlätta med eventuella behov av inköp.  
 
Vi diskuterade handledningarnas utformning och kom fram till att en A4 sida per övning var 
bäst, hantering av flera papper undviks genom detta och ger även möjlighet för pedagogen att 
laminera handledningarna. Med laminering menas inplastning av handledningen, och därmed 
undviks nerkladdning av papper vid utomhusövningarna men också av kladdiga små 
barnfingrar vid smörtillverkningen. Av de handledningar vi skapade, gjordes hälften av oss 
vardera. För att veta om de var genomförbara provades de tillsammans med barn i vår närhet, 
men även för att se om övningen upplevdes positiv av barn. 
 

3.2 Val av metod 
 
Inledande tankar om en undersökning eller forskning kan vara vilken inriktning och metod 
som ska användas. Inför olika metoder att använda i vår undersökning, stod först valet av en 
enkätstudie. En enkätstudie syftar till att nå en stor mängd med människor vilket inte var 
aktuellt för vår undersökning, då brist på tid var en stor faktor. Men vi var även mer 
intresserade av bakomliggande orsaker som skulle vara svårt att få fram i en enkät. När den 
ofta måste innehålla väldigt raka och styrda frågor, eftersom det endast skulle kunna gå att 
kommunicera skriftligt med våra deltagare. Därför valde vi att rikta in oss på intervju som vår 
metod för denna studie.  
 
Det finns olika sätt att utföra intervjuer på, om fasta frågor använts och om dessa samtidigt är 
väldigt strukturerade (Bryman 2002) kommer svaren förmodligen inte vara särskilt utförliga. 
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Därför att fasta frågor ofta är väldigt styrda med tydliga ja- och nej svar. En del i vårt syfte 
var att ta reda på hur pedagogens inställning, men också få uppgifter om mer bakomliggande 
orsaker som kan styra teknikanvändningen i verksamheten på förskolan. Därför bestämde vi 
oss för att använda ostrukturerade frågor, dessa kunde i sin tur generera till nya följdfrågor 
inom de områden som diskuterades och på detta sätt fånga upp det material vi annars skulle 
kunna gå miste om (Stukát 2005). I denna form av ostrukturerade forskningsintervju finns två 
sätt att utföra frågorna i intervjun. Skillnaden kan vara en intervju med endast ostrukturerade 
frågor eller en intervju med delvis ostrukturerade frågor. Dessa två sätt är väldigt flexibla i sin 
art. I en helt ostrukturerad frågeintervju finns för forskaren endast en guide till hjälp, att 
komma ihåg de olika områden som ska genomgås under intervjun. Deltagarna svarar väldigt 
fritt och intervjun blir mer till en diskussion (Stukát 2005), för oss gav det möjligheten att 
anpassa situationen och ställa frågor i den ordning de passar bäst. För att få fram de mer 
bakomliggande faktorerna valde vi att använda helt ostrukturerade frågor, med detta innebär 
endast en guide med stödord vilket gav oss möjligheten att få igång ett samtal och en 
diskussion. Detta sätt att använda intervjun kunde skapa en mer avslappnad förtrolig miljö. 
Genom att vara två som intervjuar vid samma tillfälle kunde vi upptäcka mer och hjälpa 
varandra att leda diskussionen framåt. Förutom intervjuer har en uppföljande enkät med 
öppna svarsalternativ använts. Syftet med enkäten var att ta reda på hur vårt 
lärarhandledningsmaterial uppfattats och nyttjats.  
 

3.3 Undersökningsgrupp 
 
Genom att bestämma sig för en undersökning, framförallt en kvalitativ undersökning så 
behövs ett urval och beroende på vilket resultat man söker förändras urvalet. Vare sig 
undersökningen görs via enkät eller intervju kan det redan från början vara bestämt på grund 
av undersökningens ”natur” vilket urval man ska göra. Det finns flera urvalsformer och med 
utgångspunkt från vår metod blev vår urvalsform ett icke slumpmässigt urval ett kvoturval. 
Stukát (2005) nämner i sin bok att det även kan kallas strategiskt urval. När detta urval görs, 
ser man till olika kategorier, t.ex. kön, ålder, boendeform. Efter att detta är valt vilken eller 
vilka kvoter som ska gälla avgör sedan den som intervjuar vilka som passar in i dessa 
kriterier.  
 
Ett av de kriterierna i vårt urval var att pedagogerna skulle ha en bestämd utbildning. 
Uppgifterna till våra deltagare fann vi via kommunens hemsida, där vi systematiskt sökte 
igenom tillgängliga uppgifter. För att till slut hitta vårt tilltänkta urval och på detta sätt även 
säkerhetsställa att våra intervjudeltagare hade den utbildningen vi utgick ifrån. Urvalet av 
förskolor gjordes slumpmässigt, men det slutliga valet av deltagare låg ändå hos oss, som 
intervjuar, vi tog beslutet om vem som skulle bli kontaktad via telefon eller inte. Vi 
kontaktade sju förskolelärare som i sin grundutbildning hade den aktuella utbildningen inom 
matematik, teknik och naturvetenskap, för att få veta mer om deras inställning till ämnet före 
och efter utbildning. Vi ansåg även att denna grupp skulle vara representativ till att prova vårt 
arbetsmaterial, samt öka trovärdighet i undersökningen. 
 

3.4 Undersökningens genomförande 
 
Vi började vårt arbete med att skapa ett arbetsmaterial. Avsikten var att lämna detta till våra 
deltagare. Med materialet ville vi ge inspiration men även få en uppfattning om 
teknikverksamheten i förskolan. Arbetsmaterialet skulle bestå av lärarhandledningar inom 
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olika teknikområden. Vid första intervjutillfället fick vi problem med datorn vilket gjorde att 
istället för cd-skiva delades papperskopior på lärarhandledningarna ut istället. Vi tog även 
med papperskopior vid de övriga intervjuerna, för att se vilket som föredrogs av dessa, när de 
intervjuade fick välja själva. 
 
Vår avsikt var att komma i kontakt med förskollärare med utbildningen, inom matematik, 
teknik och naturvetenskap, genom ansvarig samordnare i den kommunen, där vi avsåg att 
göra vår undersökning, för att få hjälp den vägen. Uppgiften om förskollärarnas 
utbildningsbakgrund, gick inte att finna därför letade vi slumpmässigt vidare på egen hand via 
den aktuella kommunens hemsida. Därefter tog vi kontakt med cirka 20 stycken förskollärare 
via telefon med förfrågan om ett eventuellt deltagande. Det blev sju förskollärare med 
utbildningen som kunde och ville delta i undersökningen. 
 
Vi skickade ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till samtliga, för att de skulle få inblick i 
undersökningens syfte. I detta brev beskrev vi endast kortfattat inriktning på det vi ville 
undersöka. När vi startade våra intervjuer var vi noga med att inte ta fram egna personliga 
åsikter om ämnet som skulle diskuteras, detta för att inte omedvetet påverka eller leda 
diskussionen. För att få en öppen dialog var vår första avsikt att genomföra gruppintervjuer, 
vilket framkommer även i vårt informationsbrev (se bilaga 1). Att genomföra gruppintervjuer 
visade sig vara svårt då förskolorna inte hade tillräckligt många anställda med den aktuella 
utbildningen. Detta gjorde efter viss övervägande att vi genomförde enskilda intervjuer med 
deltagarna istället för gruppintervjuer som var tänkt från början. 
 
Som hjälp inför våra intervjuer skapade vi en intervjuguide (bilaga 2) innehållande fem olika 
punkter som skulle behandlas under intervjun. Denna guide var endast en hjälp för oss som 
intervjuade att komma ihåg de olika punkterna och guiden visades inte upp för deltagarna. 
Under varje punkt finns stödord nedskrivna, dessa skulle ge möjlighet att diskutera vidare och 
leda in på följdfrågor kring ämnet. Varje intervju spelades in på bandspelare för senare 
utskrift och analys. Förberedelserna inför intervjutillfällena var att på bordet lägga fram en 
virkad duk (som diskussionsmaterial om det uppfattades vara teknik eller inte), fem klädnypor 
av trä. På varje klädnypa var de sju områden kring ämnet ritade i form av symboler som sedan 
kunde fästas till en pappskiva som låg på bordet.  
 
Symbolerna representerade områden som var tänkt att diskuteras. På klädnypa ett var det ritat 
siffran, ”1”, en punkt som gav oss möjlighet för presentation och att få personlig information 
som bakgrund, år i yrket och utbildning av intervjudeltagaren. Klädnypa två var det ett 
frågetecken, ”?”, inritat. Detta symboliserade personliga tankar om teknik, att beskriva en 
teknisk person och hur de såg sig själva som tekniska eller inte. Den tredje klädnypan hade en 
glad min, ”☺”, inritat på ena sidan och en ledsen min, ” ”, på den andra sidan. Med hjälp av 
olika verb beskrev intervjudeltagarna sina känslor inför ordet teknik, som exempel kan 
nämnas ”roligt”, ”svårt”, eller ”omständligt”. För att veta om teknik används i verksamheten 
inne respektive ute, fick en klädnypa ha texten ”inne” och en klädnypa texten ”ute”. Den sista 
klädnypan fick siffran tre, ”3”, inritad, symbolen med trean var att få tre spontana ord om 
teknik, samt få åsikter om användningen av teknikord. Klädnyporna var ett komplement till 
vår intervjuguide (se bilaga 2). Tanken med klädnyporna var att teknikordet hävstång4 fördes 
på tal, ett komplement för att kunna tala om teknikordens betydelse. Beroende hur 
diskussionen avlöpte visades en passande klädnypa för den punkt som avhandlades. 
                                                 
4 hävstång,  ett av den klassiska mekanikens och teknikens grundelement, som används för att förstora 
krafter. Hävstångsprincipen utnyttjas i tänger, saxar, balansvågar, mekaniska domkrafter, m.m.  
Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=208658 
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Intervjuerna avrundades med presentation av vårt medtagna material (se bilaga 4-13) och 
förfrågan om de var intresserade av att använda detta som inspiration. Som återkoppling till 
om det användes eller inte, skickade vi ut ett frågeformulär (se bilaga 3) med öppna frågor för 
att ge deltagarna möjlighet till en mer fri skriftlig formulering av sina svar (Stukat 2005, s 43). 
Efter en överenskommelse med varje deltagare sändes detta formulär via e-post. 
 

3.5 Bearbetning av insamlat material 
 
Intervjuerna spelades in på band, då materialet inte skulle bli för stort att hantera och för att 
kunna komma ihåg detaljer skrevs det inspelande materialet ut omgående efter varje intervju. 
Då undviks även känslan av att materialet skulle bli för övermäktigt att hantera. Det blev för 
oss lättare att återkoppla till materialet och det som sades när vi följde upp detta direkt efteråt 
med en utskrift. Utskriften av det första bandet gjorde vi tillsammans för att säkerhetsställa att 
vi gjorde på samma sätt, och att vi bedömde de inspelade materialet på lika sätt. Vi delade 
sedan upp arbetet med de övriga banden mellan oss. Analysen av materialet skedde 
gemensamt. 
 
Efter det att vi genomfört samtliga intervjuer och lämnat kvar det handledningsmaterial vi 
skapat, valde vi att återkoppla till detta med ett antal frågor som skickades ut i ett 
frågeformulär (se bilaga 3) till samtliga. Frågorna i formuläret var skrivna med avsikt att få 
veta hur materialet uppfattades och om det gav inspiration, samt om framplockandet av eget 
material skedde. Vi ville även veta vilken presentation som föredrogs en cd rom skiva eller 
papperskopior. Detta återkopplande formulär skickade vi via e-post då de deltagande i 
intervjun svarade att detta var en av de former för återkoppling som föredrogs. Formulärets 
resultat bearbetade vi gemensamt för möjligheten att diskutera och resonera över resultatet.  
 

3.6 Etiska överväganden 
 
När det gäller informationskravet blev samtliga deltagare genom informationsbrevet 
informerade om studien och att ett deltagande är frivilligt. De personer som deltog i 
undersökningen gav därefter sitt samtycke till detta muntligt, vilket uppfyller 
samtyckeskravet, då deltagarna har tagit detta beslut själva. I brevet informerades också att 
inspelat material kommer att behandlas konfidentiellt och att de inspelade materialet inte 
kommer att kunna kopplas till enskilda individer. Vi har medvetet valt att inte redovisa kön 
eller ålder på dem som har deltagit, då detta kan verka utpekande för samtliga av deltagarna i 
studien. Vi valde att istället gett dem alla kvinnliga fingerade namn för att uppnå 
konfidentialitetskravet. Vi informerade även de deltagande personerna att den information 
som samlas in, i enlighet med nyttjandekravet, kommer att redovisas i ett examensarbete inom 
Lärarprogrammet (Vetenskapsrådet). 
 

3.7 Undersökningens trovärdighet 
 
När undersökningen är klar ska sedan trovärdigheten i den fastställas. Då vi har genomfört 
kvalitativa och ostrukturerade intervjuer är det endast aktuellt att se till just trovärdighet i 
själva utförandet och resultatet av studien. Detta har säkerhetsställts genom att allt i 
undersökningens genomförande har redovisats i detalj. 
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4 Resultat 
 
Syftet med vår undersökning var att granska hur pedagogerna arbetar med teknikämnet i 
förskolan. Vår avsikt var även att ta reda på om ett lättillgängligt lärarhandledningsmaterial i 
teknik kan inspirera och få ett mer medvetet användande inom verksamheten. Men vi vill 
också granska pedagogernas inställning och synsätt till teknik. För att ta reda på detta ställde 
vi frågor som var relevanta för studiens syfte. Inledande fråga var en kort presentation av den 
deltagande för säkerhetsställande av pedagogisk bakgrund, den gav oss även svar på när 
pedagogen avslutat sin utbildning. Andra frågor rörde känslor inför teknik om de ansåg sig 
själv som tekniska, samt hur det arbetades med i verksamheten. Med detta som utgångspunkt 
fick vi ett resultat om pedagogens inställning, synsätt och tankar kring teknik i verksamheten. 
 
Resultatet av undersökningen redovisar vi i tabellform med en kort sammanfattning efter, 
men också som i berättande analys av de samtalsområden som spontant kom upp till 
diskussion. De redovisas i egna underrubriker. För att skilja intervjupersonerna åt har vi 
medvetet valt att ge dem kvinnliga fingerade namn. Detta för att ingen av deltagarna ska bli 
utpekad för sina åsikter.  
 
I vårt resultat redovisar vi flertalet citat, dels från litteraturen dels från vår undersökning. Vi 
gör detta för att förtydliga och visa på det som kom upp till diskussionen vid våra intervjuer, 
som vi anser är av vikt att ta fram. De citat som innehåller endast enstaka ord återfinns i den 
löpande texten med citattecken. Citaten som innehåller en mening eller fler, har vi valt att 
redovisa som utdrag. Detta för att det ska bli tydligare att läsa texten. Dessa citat är också 
indragna i texten. 
 
Punkterna i vår intervjuguide (se bilaga 2) presenteras i tabellen med sju kolumner. Överst i 
tabellen är en kortare beskrivning av punkten (hel beskrivning finns i fotnot under tabellen). 
Kolumn ett till tre visar resultat av följdfrågor till de två första punkterna. Deltagarna 
presenteras i första vänstra kolumnen med namn och årtal när de avslutat sin utbildning. 
Svaren på våra punkter redovisas radvis av varje intervjudeltagare. Då svar har uteblivit anges 
detta med ett bindestreck. 
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4.1 Intervjusvar i tabellform 
 
Tabellen avläses radvis. Översta raden innehåller en förkortad version på frågan som ställdes 
under vår intervju (förutom kolumn ett till tre då följdfråga redovisas). Efter varje fråga finns 
en fotnot med utförligare beskrivning. Grunden till våra frågor är vår intervjuguide (se bilaga 
2). De intervjuade pedagogerna finns i den vänstra kolumnen. Ett exempel i tabellen är 
pedagogen Eva, som blev klar med sin utbildning 2002. För att utläsa vilka teknikord hon 
valde att nämna, läses raden till sista kolumnen, där resultatet visar att hon endast nämnde två 
ord, ”sammanfoga” och ”undersöka”. På nästa sida presenteras en sammanfattning i text av 
tabellen 
 
Avslutat 
utbild‐
ningen5

 

Beskriv‐
ning av en 
teknisk 
person6

Är du 
teknisk?6.1 

Känner inför 
teknik ?7

Användning 
av teknik ute8

Användning 
av teknik inne9

Nämn tre 
teknikord10

Eva 
2002 

‐  ja  spännande  inte medvetet  ja, men inget 
planerat 

sammanfoga, 
undersöka 

Ulla 
2002 

problem‐
lösare 

ja  jätteroligt  ja  ja, teknik på 
schemat 

lampa vatten, 
luft 

Ann 
2003 

Klura ut 
saker 

ja  utmaning  ja  inget planerat  utmana, 
framtid, 
utveckling 

Elin 
2004 

Data eller 
något 

ja  positivt  ja  ja, teknik på 
schemat 

data, bilen, 
maskinen 

Ester 
2006 

olika 
arbetssätt 
och 
metoder 

ja  det har varit 
lite laddat 

nej  ja, teknik på 
schemat 

experiment, 
luft, undersöka

Siv 
2006 

Sätta upp 
tavlor, dra 
skruvar, 
händig 

inte 
särskilt 
faktiskt 

det är roligt 
tillsammans 
med barnen 

nej det gör vi 
inte ‐ tyvärr 

inget planerat  verktyg, skapa, 
bygga 

Elsa 
2006 

att man 
kan saker 

ja absolut  kul  omedvetet, 
inget planerat 

ja, men inget 
planerat 

förstå, koppla 
ihop 

                                                 
5 Klädnypa med siffran 1 Redovisas som ”Avslutat utbildningen”. I inledningen på vår intervju gav vi en kortare 
presentation av oss själva och frågade om en kort presentation av intervjupersonen, förutom personliga uppgifter 
fick vi veta hur länge sedan de avslutat sin utbildning. 
6 Klädnypa med ett ”ritat” frågetecken ? Redovisas som ”Beskrivning av en teknisk person”. Följdfrågan blev 
att beskriva en teknisk person. 6.1 Om den intervjuade ansåg sig själv som teknisk eller inte. 
7 Klädnypa med en glad min på en sida och en ledsen min på andra sidan. Redovisas som ”Känner inför 
teknik?” Intervjupersonen berättade om sin uppfattning om teknik. 
8 En klädnypa med texten ”ute” Redovisas som ”Användning av teknik ute” Vilken verksamhet fanns inom 
teknik utomhus? Fanns det någon planerad aktivitet eller inte? 
9 En klädnypa med texten ”inne” Redovisas som ”Användning av teknik inne”. Vilken verksamhet fanns inom 
teknik inne? Fanns det någon planerad aktivitet eller inte? 
10 Klädnypa med siffran 3 Redovisas som ”Nämn tre teknikord”. De tre första ord deltagarna kom att tänka på. 
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4.2 Sammanfattning av tabellen 
 
I tabellen kan man se att alla deltagarna utom en ansåg sig vara tekniska personer och 
upplevde teknik som något positivt. ”Mycket ute på gården kan jag tycka är teknik” berättar 
Eva. Det som var gemensamt för alla deltagarna var hur de uppfattade en teknisk person, 
vilket var att det var en person som var kunnig med sina händer och en som kunde fixa saker. 
”En problemlösare”, berättar Ulla. Siv ansåg sig inte vara teknisk som person. Alla utom en 
deltagare uttrycker positiva känslor inför teknik, Siv nämner ”det är roligt tillsammans med 
barnen” och Ann ser det som en ”utmaning”. Ester däremot menar att ”det har varit lite 
laddat”. 
 
Tre pedagoger arbetade med teknik utomhus på ett planerat sätt medan två arbetade oplanerat 
med teknik. När det gäller utomhusteknik berättar Ann: 
 

Om man upptäcker att man kan sätta en bräda över en sten och kan lägga saker på en sida, och om 
jag hoppar till här så flyger det iväg. Då har man kanske kommit ett steg till i teknik. I det tekniska 
tänkandet,  hävstångsteknik. 

 
Två pedagoger ansåg sig inte arbeta med teknik utomhus. När vi sedan tittar på verksamheten 
för teknik inomhus arbetar tre deltagare väldigt medvetet med schemalagt teknik medan fyra 
anser sig arbeta med teknik men inget som är planerat in i verksamheten. 
 
Med ”tre tekniska ord” menar vi de tre första ord våra deltagare tänkte på, spontant. Med 
andra ord vilka begrepp ordet ”teknik” ger hos intervjuperson. När det gällde de tekniska 
orden var det en stor variation på ord som kom upp. Nästan ingen av deltagarna nämnde 
samma ord. De två ord som dök upp två gånger vardera, var orden ”luft” och ”undersöka”. Vi 
tolkar vissa ord vara definitioner på teknik till exempel verktyg, datorn, och maskinen. Andra 
ord uppfattar vi syftar mer på den tekniska funktionen såsom undersöka, koppla ihop och 
sammanfoga.  
 

4.3 Analys av samtalsområden 
 
Några betydelsefulla samtalsområden som spontant och återkommande dök upp till 
diskussion under intervjuerna var tidigare erfarenheter, valet av utbildning, eget material, vad 
teknik är, schemalagt teknik, datorn i verksamheten och användningen av teknikord. En 
berättande resultatredovisning av dessa samtalsområden följer härefter i samma ordning.  

4.3.1 Tidigare erfarenheter 
 
Att tidigare erfarenheter var något som spelat stor roll framkom i intervjuerna, liksom hur 
teknik tolkades av deltagarna i undersökningen innan de hade gått utbildningen till 
förskollärare i ämnena teknik, matematik och naturvetenskap. 
 
Det som framgick av våra diskussioner var att alla i stort sett hade haft negativ erfarenhet av 
teknik. Denna negativa inställning härrörde ifrån hur de hade mött tekniken i skolan. ”Det var 
lite svårt och krångligt” berättar Ester. Alla utom en hade haft teknik på schemat under 
högstadieperioden. Deltagarna i vår intervju, som haft teknik i grundskolan, mötte ofta den i 
formen av exempelvis uträkning av skalor, diagram, svetsa, bocka plåt och få maskiner att 
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snurra. Detta gav erfarenheten att teknik var något svårt, att det var ett ämne för sig och inte 
något som finns i det vardagliga livet. Den deltagare som inte hade haft teknik på schemat 
under skolåren minns att teknik var något som ”killarna” höll på med när de ”meckade” och 
dylikt, men att detta synsätt hade förändrats efter förskollärarutbildningen. Deltagarnas 
uppfattning är att de hade fått en annan syn på teknik, om de fått dessa ämnen tidigare i 
skolan, om de fått närma sig tekniken på ett annat sätt och inte börjat med exempelvis 
svetsning och bockning, som Siv nämnde under intervjun.  
 

4.3.2 Valet av utbildning 
 
I den kommunen där vi utförde vår studie fanns för tillfället enbart förskollärarutbildning med 
inriktningen natur, teknik och matematik, och blev då det naturliga valet för våra deltagare i 
undersökningen. En av deltagande hade visserligen gått tekniskt basår innan. En av dem som 
hade möjlighet att välja annan inriktning valde utbildningen med teknisk inriktning i alla fall, 
trots att teknik var ett ämne som kändes svårt vid det tillfället. De flesta av deltagarna nämnde 
att när teknik lades på ”barns nivå” blev det mer annorlunda än hur det var tänkt ifrån början. 
Det blev mera lustfullt, mer glädje och mer som en ”a-ha upplevelse”, berättar Ulla. 
Utbildningen var rolig och väldigt mer intressant än vad hon trott. Siv säger också att ”innan 
utbildningen var det bara att dra ut skruvar och sånt där, montera upp en TV, ställa in videon”. 
 

Förut var det mer kunna saker, man skulle vara bra på saker. Men nu har man fått upp ögonen för 
att man kanske är mer teknisk än man trott. Innan utbildningen fanns väl ingen tanke på att t.ex. 
baka var teknik, berättar Ester 
 
Då tror jag nog att jag tyckte det var lite svårt, det var mer mot grabbar just ordet teknik, att dom 
skulle mecka men sen när man fick pröva på olika saker. Då blev det en helt annan insyn, berättar 
Ulla  

 
På de flesta förskolor där vi gjorde våra intervjuer hade personalen möjlighet till fortbildning 
med jämna mellanrum inom teknikområdet. Till en förskola kom utbildare ut på arbetsplatsen 
under kvällstid. På en annan förskola fick personal åka iväg på fortbildning en gång per 
månad. Tanken var också att sedan förmedla kunskapen vidare till övriga pedagoger på 
förskolan. Det är ”handfasta saker, artiklar, från förskoletidningen” berättar en av 
pedagogerna. På en förskola hade de även fått material samt köpt in en experiment bok i 
teknik. 

4.3.3 Eget arbetsmaterial 
 
Under sin utbildningstid har de pedagoger vi intervjuat, samlat egna lärarhandledningar och 
litteratur. Detta kom upp till diskussion under våra intervjuer. Möjligheten att ta med eget 
materialet till arbetsplatsen diskuterades också under intervjun. Merparten av deltagarna hade 
sitt arbetsmaterial ifrån studietiden hemma och uttryckte att de bland annat upplevde tidspress 
som en faktor, då de inte hade haft tid att ta med det material som de förvarade hemma och 
som hade kunnat användas i teknisk verksamhet. Att det var väldigt mycket som hände hela 
tiden att man inte hade hunnit med att ens reflektera på att ta med det, för att få kollegor 
inspirerade. Bristen på tid var således en viktig faktor i det hela. ”Man prioriterar annat, det är 
mycket hela tiden”, berättar Ann. Två förskollärare hade med sig eget material för kollegor att 
titta på. Oftast handlade det då om lärarhandledningar ifrån studietiden och sällan böcker. 
Ulla var en av de deltagande som hade tagit med det material hon samlat under sin 
utbildningstid. Hon förvarade detta lättillgängligt för andra kollegor att del av. 
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4.3.4 Vad är teknik 
 
Några direkta definitioner på vad teknik är framkommer inte under våra intervjuer. Däremot 
kommer det mer än en gång fram att, teknik är när man konstruerar saker eller att använda 
viss teknik. Så här säger Siv.  
 

Teknik är allt egentligen, att kunna klippa och att vika flygplan är teknik. 
 
Ann uttrycker det så här: 
 

Att lära sig skruva på vattenkranen och dricka vatten från det att man är liten är en teknik. 
 
Detta är något som stämmer med vad Siv också nämnde. Andra moment som också kopplas 
till begreppet teknik är byggandet av ”mjölkkartongbilar11”, samt hur en toalett fungerar vad 
som faktiskt händer när man spolar. Andra kommentarer på teknik som kom fram under våra 
intervjuer var att teknik kan vara ”småpartiklar” enligt Ester, och en annan kommentar ifrån 
Ester var att teknik ”görs inte hemma utan i förskolan”. Med andra ord reflekterade hon inte 
över den teknik hon utförde hemma. På förskolan var det mer en medveten handling i 
pedagogiskt syfte.  
 

4.3.5 Teknik på schemat 
 
Mycket av det som fram kom i intervjuerna var om det medvetet planerades in teknik på ett 
”medvetet” sätt i schemat eller om teknik fick vara en naturlig del av vardagens händelser. 
Det som framkom var att majoriteten av förskolorna som deltog i undersökningen hade 
planerat in teknik på schemat för barnen, vilket man också kunde ta del av i 
planeringskalendern På en förskola kallade det för ”teknik- och experimentstund”. Vid en 
annan förskola planerades ingen teknikstund alls med barnen, utan sådant togs upp när barnen 
visade intresse för det menade en av intervjupersonerna. De ville ”fånga barnen där de var för 
stunden”. Som exempel berättar en förskollärare att när barnen i sandlådan funderar varför det 
de bygger av sanden bara faller sönder, då kan man prata om att det finns fuktigare sand att 
bygga av och varför den fungerar bättre. Då menar en av pedagogerna att ”de fångar barnen 
för stunden där de befinner sig”. En teknik utomhus som sker mer spontant och inte planeras 
vill Siv nämna 
 

Att sitta och gräva i sandlådan, bygga sandslott och sådant.  
 
En annan förskollärare säger att hon arbetade väldigt medvetet med teknik för att denne ansåg 
det som enormt viktigt för barnen att ha med sig. På Elins förskola utgick arbetslaget från 
olika teman, som återkom varje tisdag. Detta var för tillfället barnboksförfattaren Astrid 
Lindgren. Då fick barnen som exempel fundera på hur de skulle få Madicken att landa mjukt 
när hon hoppar från vedbodtaket. Även ett vattentema som de haft kopplar Elin ihop med 
teknik, likaså ”gymnastik det är teknik i sig”. Vidare berättar hon ”på tisdagar har vi skapande 
färger”, och är noga med att berätta för barnen att de ska ha teknik vare sig det rör sig om fem 
eller trettio minuter.  
 
                                                 
11 En bil skapad av en mjölkkartong. Hjulen rör på sig antingen genom handkraft eller genom att en uppblåsbar 
ballong fästs bak på bilen.  
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4.3.6 Dator 
 
När det talas om teknik kommer ofta ordet data och datorn upp i intervjun, men när våra 
deltagare talar om användandet av datorn på förskolorna fick vi ganska olika svar. Deltagarna 
hade alla tillgång till en personaldator men inte alla barnen hade tillgång till datorn. Det 
argument som framfördes av några deltagare var att datorn använde barnen sig av mycket 
hemma att de inte behövde sitta vid den på förskolan också. Tillgången på datorer för barnen 
på förskolorna såg med andra ord olika ut, och på den förskola där Elin arbetade användes 
datorn för att visa bildspel för barnen. Bildspelen kunde innehålla olika fotografier på barnen 
eller fotodokumentation över hur dagen varit. Ett exempel hon gav var att de en dag tidigare 
under veckan varit ute i skogen, utflykten fotograferades. Senare under dagen fanns de bilder 
de fotograferat som ett bildspel på datorn, dels för barnen att se på dels för att ge föräldrarna 
möjlighet att ta del av den dagens verksamhet. Detta kan uppfattas som digital 
dokumentation. På en annan förskola användes datorn för att spela olika kunskapsspel. På 
samma förskola var det pedagogerna som startade och stängde ner datorn, med motiveringen 
att barnen var för små för att klara av detta. På en tredje förskola användes inte datorn alls av 
den pedagogen vi intervjuat i teknik, utan då följde ibland annan personal på förskolan med 
barnen för att använda personaldatorn i personalrummet. Personalen med utbildningen inom 
ämnet tyckte det var viktigare med teknik som man fick uppleva och känna på med sina 
händer, mera ”hands on teknik”, som de kallade detta sätt. 
 

4.3.7 Användningen av teknikord 
 
En punkt under vår intervju var att deltagaren skulle nämna tre teknikord och berätta om de 
anser vikten av att använda de rätta begreppen eller inte. Teknikorden som framkom anser vi 
vara en spontan reaktion av intervjupersonen begrepp av ordet ”teknik”. De flesta av våra 
intervjupersoner anser att det är av vikt att lära eller åtminstone höra de olika teknik- och 
fackorden. Ester berättar ”ja, att man nämner orden, men ändå att det är viktigt att bena ut få 
en förståelse”, och Ann säger ”har man hört det i sammanhanget tidigare kanske man inte 
förstår just då, nästa gång man ser det kanske man har lättare att knyta an, så varför inte säga 
rätt begrepp från början”. Ann berättar vidare ”man måste vara tydligare och använda andra 
ord, man måste förklara också på annat sätt, men man ska ha dom rätta begreppen med”. En 
annan åsikt har Siv 
 

Det är väl bra, man kan väl tala om vad det heter men inte kanske att man ska sträva efter att dom 
lär sig, kanske att dom har hört ordet och känner igen ordet. Det känns som dom har viktigare 
saker att lära sig. 

 
Elin menar att hemma är datorn teknik och fortsätter med sina tre teknikord ”datan, maskinen, 
bilen, ur barns synvinkel är det baka, konstruera, testa”. Elin berättar vidare  
 

Försöka sätta orden, så de får fler olika ord för samma grej. För barnen är det ju bra om man 
använder allt så dom kan lära sig. 

4.4 Sammanställning av återkopplingsfrågor 
 
I slutet av varje intervju med förskollärarna lämnades våra lärarhandledningar ut (se bilaga 4-
13). Alla deltagare gav positiv respons på vår fråga om de ville använda sig av materialet i sin 
verksamhet. För att få veta hur våra lärarhandledningar fungerade, om de skapade aktivitet 
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eller inte, arbetade vi fram ett formulär med återkopplingsfrågor (se bilaga3). Efter 
överenskommelse skickades dessa frågor ut till varje deltagare via e-post. Sex utav sju 
deltagare svarade. Sammanlagt var det åtta återkopplingsfrågor och dessa redovisas i tur och 
ordning med en sammanfattande text till varje fråga.  
 

4.4.1 Resultat av återkopplingsfrågor 
 
Vår första fråga när det gäller våra lärarhandledningar var att undersöka hur deltagarna 
uppfattade vårt material. Ann och Elsa menade att det kändes för svårt då deras barn var upp 
till fyra år. Att experimenten i materialet gav uppfattningen att vara för lite äldre barn. Eva, 
som också har barn i samma ålder upp till fyra år, ansåg även hon att barnen på hennes 
avdelning var för unga för materialet. ”Vill gärna sätta in experimenten i ett 
verklighetsperspektiv/sammanhang" svarade Eva. ”Vi har tyvärr inte hunnit testa något men 
de kommer vi att göra fram över” berättar Elin och tillägger ”de var lättläst”. Ester upplevde 
lärarhandledningen som enkel och konkret, men det ansåg att det förväntade resultatet även 
kunde stå på handledningen. 
 
Under nästa fråga i vårt formulär önskade vi veta hur våra lärarhandledningar tolkades. Eva 
som inte använt sig av materialet hade samma svar på fråga två, som på fråga ett. Ann och 
Elsa svarade ”vet ej”. Ulla svarade ”bra”. Ester som använts sig av lärarhandledningen och 
gjort ”ljussläckare” (se bilaga 7) tillsammans med barn, skulle uppskatta en förklaring riktad 
till läraren och en förklaring riktad till barnen, ”och hur det blev som det blev”, med andra ord 
nämnde hon återigen, på samma sätt som i fråga ett, att ett förväntat resultat borde ingå i en 
handledning. Elin gav inget svar på denna fråga. 
 
Vi hade skapat lärarhandledningar på cd-skiva, materialet tillgängligt som en webbadress och 
även som papperskopior. Som tredje fråga undrade vi vilken utformning våra deltagare 
föredrog. Ann och Elsa menar att ”kanske inte alla har kunskaper att använda sig av”. Trots 
detta föredrog de båda att handledningarna bör finnas både som cd-rom och som 
papperskopia, ”för papper kan ju som bekant lätt försvinna”. Eva insåg fördelen med 
”pappersformat” men också fördelen med cd rom och beroende på dess utformning kan det 
vara bra att sett den, innan genomförandet av lärarhandledningen. Ulla var den deltagare som 
använde sig av material från sin utbildningstid och bland annat artiklar från tidningen 
Förskolan12. Vid vår intervju med henne visade hon oss ett gediget kartotek av experiment 
och övningar. Detta material kunde bli ett komplement till hennes samling menade Ulla och 
berättar ”tycker det fungerar bra med papperskopior”. Elin berättar att på hennes avdelning 
finns ingen dator att tillgå. För deras del är det bättre med papperskopior. I det fall hon skulle 
använda en cd rom var hon tvungen att gå till kontoret. Därför blir papper lättare att ta fram. 
Ester föredrog också papper och planerade att ”göra i ordning en pärm” att sätta 
lärarhandledningarna i. Denna fråga presenteras även i tabellform under rubrik ”4.4.2 
Sammanfattning av formuläret” 
 
Vår förmodan var att lärarhandledningarna användes av våra deltagare och vi väntade oss att 
få en förklaring till varför de använde vårt material. Av våra deltagare svarade Ann och Elsa 
”att de tog tag i det direkt efter ert besök”. Eva berättar att på hennes förskola blev materialet 
en redovisningsuppgift som en av personalen hade till en kurs. Ester valde att göra 
ljussläckaren tillsammans med barnen. Hon ansåg att det ”passade bra in” då hon tidigare 

                                                 
12 En skolformstidning utgiven av Lärarförbundet.  
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arbetat med luft som tema. På denna fråga svarade Ulla att hon inte hade använt sig av 
handledningarna då hon har egna. Elin svarade att hon inte provat handledningarna.  
 
Under fråga fem kunde deltagaren ge en anledning till varför inte materialet användes. Fem av 
de deltagare som vi intervjuat svarade att de inte använt materialet. Orsakerna som nämndes 
var både tidsbrist, brist på personal, att det inte stämde med deras egen planering och att 
materialet blev liggande i personalrummet. Eva berättar ”vi som arbetar med de äldsta barnen 
i så kallade tvärgrupper har tänkt experimentera med dem under vinterhalvåret. Tidigare har 
vi varit i skogen, men nu är vi inne när det blir kallare ute”. Elin genomförde “ljussläckaren” 
tillsammans med barnen och svarade därför inte. 
 
Vi undrade även om våra lärarhandledningar inspirerat övrig personal, till exempel 
förskolelärare eller andra pedagoger med annan utbildning. Tre av deltagarna berättade att 
kollegor hade blivit intresserade att prova materialet. Elin skriver ”vi har arbetat med teknik 
längre tillbaka med en kurs om teknik. Så för oss var de inte något nytt utan detta finns hos 
oss redan. Vi har teknik varje tisdag med våra 3-4åringar. Så jag kan inte säga att de blev mer 
intresserad”. Ester valde att inte svara på frågan och Eva skrev ”den personal som använde sig 
av materialet har inte teknikutbildning”. 
 
Nästa fråga kopplades till frågan innan. Då vi i nästa steg önskade veta hur materialet 
uppfattades av pedagoger med annan utbildning. Ann och Elsa svarade ”vet ej” på denna 
fråga. Ulla berättade att det fungerat ”bra” men ger ingen vidare beskrivning. Elin anser att 
det inte är svårt med teknik bara man ”vågar prova” och fortsätter ”vem som helst kan visa 
hur man gör” och låta barnen ”testa”. Detta kommer hon fram till efter att ha läst materialet. 
Esters kollegor uttrycker med positiv inställning att hon arbetar med teknik, medan hon själv 
anser att ”nästa steg är att jag ska försöka få dem att prova själva”. Elin valde att inte svara.  
 
Ann och Elsa har inte använt sig av materialet därför blev deras svar ”har inte gjort det”. Ulla 
berättar att hon hela tiden använder sig av böcker och kompendier ifrån sin egen 
utbildningstid. Hon har därför svårt att ange om hon blivit inspirerad eller inte. Ester vill 
sammanställa experiment och tydliga lärarhandledningar i en pärm. Elin undviker att svara på 
frågan ”vi har mycket att göra nu så jag känner att jag inte orkar mer just nu”. Eva menar att 
vårt material kan ses som ett ”extra komplement” till sitt eget material som de kommer att få 
inspiration av under vinterhalvåret. 
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4.4.2 Sammanfattning av formuläret 
 
Vi fick in en majoritet av våra utskickade återkopplingsfrågor, sex utav sju svarade. Två av 
våra frågor kan även redovisas i tabellform. På fråga nummer tre om vilket som föredrogs, 
papperskopia eller cd-skiva ser resultat ut på detta sätt:  
 
  Antal   

Papperskopia 4 

Cd - skiva - 

Papperskopia/cd-skiva 2 

Summa 6 
 
Det som framkom av resultatet var att alla tillfrågade som svarade föredrog papperskopior, 
men tre utav sex kunde även ta en cd-rom skiva. På fråga nummer fem, om vad som gjorde att 
materialet inte användes ser resultat ut på detta sätt: 
 
  Antal   

Tidsbrist 4 

Har provat materialet 1 

Eget material 1 

Summa 6 
 
Två av de tillfrågade har teknik på schemat/tema med eget material eller artiklar. Materialet 
har setts över av dem som svarade, men användes bara av två stycken. En valde att göra en 
redovisningsuppgift till en kurs och den andra använde de tillsammans med barnen. Fyra av 
fem stycken svarade att kollegor hade blivit intresserade av materialet. Den femte svarade att 
de hade gått en kurs i teknik tidigare. På sista frågan om vi kunde inspirera till framtagandet 
av eget material svarade en direkt att det gjort detta, en annan använde redan eget material 
kontinuerligt. Övriga skrev att det inte hade gjort det eller blivit inspirerade.   
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5 Diskussion 
 
Med vår studie ville vi undersöka hur pedagogens inställning och synsätt präglar 
verksamheten i förskolan, samt den eventuella utbildningens betydelse för denna. Vi ville 
även studera om ett lärarhandledningsmaterial kan inspirera till mer teknik i förskolan, men 
även söka kunskap om hur pedagoger arbetar med teknik i verksamheten. 
 

Däremot visar resultaten att teknikundervisningen i skolan är ett effektivt sätt att ge fler (alla) flickor 
möjlighet att genom tekniska erfarenheter bygga upp en ”teknisk identitet”. Det faktum att den bild av 
teknik som flickorna bär med sig från tidig ålder under lång tid kommer att påverka deras 
förhållningssätt till teknik inte bara för teknikundervisningen i skolan utan också för en tidig 
introduktion av detta ämne – gärna redan i förskolan”.  (Skogh 2001, s 251) 

 
Med detta citat av Skogh (2001) vill vi visa vikten av att införa teknikundervisningen i tidig 
ålder för att kunna ge barnen tekniska erfarenheter, samt ett positivt förhållningssätt till just 
teknik. Vi finner även stöd för detta i Lpfö98 där det står att läsa: 
 

• Barnen skall få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. (s 5) 
• Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och 

utveckla nya kunskaper och insikter. (s 6) 
 
Vi har valt att redovisa vår diskussion med att först ha en genomgång av vårt 
lärarhandledningsmaterial En annan del som tog stor plats i vår studie var datorns värde och 
funktion i verksamheten. Detta väljer vi att redovisa under rubriken ”teknik i förskolans 
verksamhet”. Under vår studie framkom betydelsen av pedagogens synsätt och attityd, vilket 
redovisas under ”pedagogens roll”. Sist återkopplar vi till vårt val av metod, 
lärarhandledningarna, intervjuer, och återkopplingsfrågorna för att kritiskt granska detta. 
Diskussionen avslutas med slutsatser och våra tankar om vidare forskning. 
 

5.1 Lärarhandledningar 
 
Vi skapade materialet för att inspirera men också för att undersöka om det förekommer 
teknikverksamhet på förskolan. Av vårt resultat framgår att material vi skapat kom inte till 
användning i det utsträckning vi trodde. Fyra av våra deltagare i intervjuerna angav tidsbrist 
och planering som den största anledningen till att inte använda materialet. Vid flera tillfällen 
under intervjun talades om att använda materialet vid senare tillfälle, till exempel efter 
inskolning, efter rustning av lokaler, var några av de skäl som gavs. Då det endast var ett av 
svaren i återkopplingsfrågorna som antydde ändringar på själva utformningen av 
lärarhandledningarna, kan vi dra slutsatsen att de inte är lärarhandledningarna i sig som har en 
betydelse för en verksamhet eller inte. Flera av våra deltagare menade att ett material bara blir 
liggande. Blomdahl (2007) nämner i sin bok att det blir oftast den uppgiften som beskrivs i ett 
material, eller just i den övning som gjordes på en kurs eller fortbildning som blir gjorda. Som 
exempel kan nämnas en ”mjölkkartongsbil”. När övningen sedan är gjord, blir inget mer gjort, 
inget som får tanken att gå vidare att själv göra uppgifter eller låta barnen fritt skapa, utforska 
och experimentera. Bara de speciella uppgifterna eller uppdragen i en 
fortbildning/kurs/övning blir gjorda. Om tio år minns alla barnen i förskolan och skolan 
”mjölkkartongsbilen” på samma sätt som äldre generationer minns pärlplattan och askfaten i 
lera (numera en form av värmeljusstake vid jultider), men får ändå inte mer teknisk 
undervisning eller erfarenhet. Just ”mjölkkartongbilen” nämndes av alla deltagare i studien 
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som något teknisk som de hade gjort med barnen. Flera av deltagarna ansåg att materialet var 
riktat mot äldre barn i de övre förskoleåldrarna och var för svårt för de mindre att utföra, trots 
vår utgångspunkt att det går att anpassa till alla åldrar. Detta var lite förvånande att de inte 
kunde ”översätta” materialet till lägre åldrar. Deltagarna i vår undersökning hade yngre barn i 
sin barngrupp och under vår intervju fick vi flera gånger intrycket att deltagarna såg tekniken i 
vardagens enkla saker, även för små barn på deras nivå. Mylesand (2007) berättar om ett 
byggrum även för ettåringar där det anpassades till barnens nivå och skriver: 
 

Vi pedagoger fanns där för att utmana och skapa förutsättningar för dem genom vårt intresse och 
förhållningssätt (s 100). […] Pedagogen avgör vad som är skillnaden mellan basmaterial och 
fördjupningsmaterial (s 75).  

 
Vi anser att det är pedagogen som ska anpassa övningen till barnens intresse och 
förutsättningar. En deltagare nämnde att hon gärna hade sett att ett förväntat resultat borde 
ingå i en handledning. Men då frågar vi oss om en lärarhandledning ger instruktioner om ett 
förväntat resultat, vilka förutsättningar ger det då till att fortsätta experimentera. 
 
Under vår intervju tillfrågade vi de deltagande om de föredrog papperskopior av 
lärarhandledningarna eller en cd-rom skiva att sätta i datorn. Av de sex tillfrågade visade det 
sig att papperskopiorna föredrogs av fyra. Vilket var förvånande då dessa har gått en teknisk 
utbildning. Samtidigt kunde vi dra paralleller mellan tillgång till dator och datorns värde med 
Ljung-Djärfs (2004) forskning av pedagogers personliga attityder till datorn, där hon menar 
att det är pedagogens synsätt som styr användningen. Vi tycker att det är synd att inte använda 
datorn mer i verksamheten vilket visar på en dubbelmoral när deltagarna anser, i 
undersökningen, vikten av att använda teknik och begrepp, samt olika material i tidig ålder. 
Ändå använder man sig inte av datorn fast detta är den mest högaktuella informationsteknik vi 
har i vårt samhälle idag. Jönsson (2007) understryker detta i intervjun med Utbildningsradion. 
Visserligen riktas hennes åsikter mer till skolan men eftersom vi förbereder dem för skolan är 
det vår skyldighet att börja redan i förskolan. 
 
Den som senast hade gått utbildningen gav bäst respons på återkopplingsfrågorna angående 
vårt material. Det kan förklaras med att denne hade ämnesdidaktiken färsk i minnet och därför 
kunde genomföra verksamhet med barnen. Detta kopplar vi till vikten av fortbildning. 
 

5.2 Teknik i förskolans verksamhet 
 
Flera av förskolorna sade sig ha teknik på schemat eller som återkommande aktivitet i 
verksamheten. Ulla var väldigt entusiastisk till att ta med teknik i verksamheten. Hon använde 
det mesta inom området såsom sladdar, lampor och batterier. Allt undervisningsmaterial som 
hon fått ifrån utbildningstiden var medtaget till förskolan, dessutom flertalet böcker och 
artiklar ur tidningar. Hon visade flertalet övningar gjorda av barn och det gav oss känslan av 
en förklädd återkommande ”mjölkkartongbil”, där den äldre modellens förmedlingspedagogik 
får en framträdande roll, genom att visa barnen en uppgift som de ska göra exakt likadan. En 
slutsats som också delas av forskarna Siu och Lam (2005) när de berättar i sin studie att 
pedagogen ger tydliga instruktioner och har full kontroll över resultatet för att undvika 
misstag och oförutsedda händelser. Detta i sin tur minskar möjligheterna för barnen att 
experimentera fritt. Pedagoger på de andra förskolorna där vi gjorde våra intervjuer berättade 
också om återkommande aktiviteter och övningar som de gjort tillsammans med barnen, men 
visade inte upp något exempel på detta. När man delar upp tekniken i små delar och övningar 
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kan helheten gå förlorad, då barnen kan ha svårt att sätta det tekniska i ett sammanhang 
(Blomdahl 2007). På en förskola hade de ett tema, nämligen Astrid Lindgren och sedan 
integrerade de teknik i detta tema. Sättet att använda teknik tematiskt är nog ett av det mest 
fördelaktiga, med tanke på Deweys diskussion om det aktiva barnet, där det är ”individens 
intresse och aktivitet är utgångspunkten för ett målinriktat arbete där lärarna aktivt stimulerar 
breddar och fördjupar” (Dewey 2004, s 17). Teknik kan integreras i alla ämnen och bilda ett 
sammanhang samt en helhet för barnen.  
 
Dagens samhälle kräver idag att de nya kunskaperna i teknik är något som alla måste kunna, 
då utvecklingen sker snabbare nu än någonsin tidigare. Den som har den tekniska kunskapen 
kommer stå sig över den individ som inte innehar den, något som Säljö (2000) anser. Vi har 
nästan alla varit med om att stå oss lite frågande och undrande till den tekniska utvecklingen, 
men hänger vi inte med på ”tåget” kommer vi att till slut hamna lite utanför samhället. Som 
Bodil Jönsson (2007) tar upp i intervjun att barn idag finner information via Internet och 
därför måste vi även lära barnen att kritiskt granska den informationen. Om ingen lär dem 
ifrågasätta den information de finner, hur kan de då bli kritiska tänkande individer. I motsatts 
till SVIT07 har Ljung-Djärf (2004) kommit till i sin avhandling att pedagogerna kan se det 
som en riskfaktor att sitta för mycket framför datorn med minskad fysisk aktivitet, 
dataspelsvåldet och ett Internet som inte är barnvänligt. Men samtidigt är datorn en del av vårt 
samhälle. Användandet har ökat markant under årens lopp. För att nämna några exempel, att 
utföra bankärenden, att deklarera, söka ersättning ifrån försäkringskassan sker via Internet och 
datorn hemifrån. Ska vi inte då tidigt kunna ge barnen en positiv förebild genom oss hur 
datorn kan användas som ett hjälpmedel och skapa utvecklande möjligheter?  
 
I sin avhandling tar Ljung-Djärf (2004) upp mycket av det som kom fram under våra 
intervjuer på frågan om datorns tillgänglighet för barnen eller inte. Ljung-Djärf (2004) delar 
upp mötet med datorn i en skyddande, en stödjande och en vägledande miljö beroende vilken 
attityd pedagogen har. På samma sätt mötte vi dessa olikheter i attityder gentemot datorn i 
förskolan. ”Om den ska finnas eller inte?” var en fråga som var laddad att diskutera under 
våra intervjuer. Flera av de deltagande i intervjun ansåg att möjlighet till datorn fanns i 
hemmet, därför ville de begränsa datoranvändandet och hellre ta in andra aktiviteter. När vi 
utförde vår studie kom vi även i kontakt med två grundskollärare som arbetade inom 
förskolans verksamhet. De ansåg att datorn var viktig för barnen att ha tillgång till. Vilket de 
förklarade med att barnens föräldrar idag är så pass medvetna om att barnen inte ska sitta 
framför datorn alltför mycket att de faktiskt begränsar det. Vissa av dessa förskollärares 
förskolebarn har inte haft någon kontakt alls med datorn innan de fick pröva på förskolans 
och för de barn som har tillgång till datorn hemma hade oftast inte föräldrarna tid att sitta med 
och förklara vad som faktiskt sker i en dator och hur den ska användas, utan de sitter där 
själva. Samma positiva inställning har Mylesand (2007) och då hon syftar till dokumentation 
av aktiviteter. En av våra lärarhandledningar (bilaga 10) borde ha öppnat intresse för barnens 
egen dokumentation, då den syftade till att förenkla ordbehandlingsprogrammet Word med 
anpassade menyer och verktygsfält för barn.  
 
På en förskola stod datorn centralt placerad, redan i entrén, men där fungerade den som ett 
informationsverktyg och inte som ett möjligt utvecklingsverktyg Ljung-Djärf (2004, s 85). 
Denna åsikt delar vi med Ljung-Djärf att datorn framförallt kan vara ett lärande, 
undervisande, ett verktyg som kan komplettera, förändra och utveckla undervisningen. I 
Lpfö98 tar man upp att: 
 

Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. (s 8) 
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Barn upplever nu teknik mer än någonsin. Det är en del av deras vardag. Förut var leksakerna 
mer mekaniska, men numera är de digitala. Hälften av deltagarna i studien anger åldern på 
barnen som ett hinder för teknisk verksamhet. Genom att ha teknik gemensamt med annan 
aktivitet, kombinera flera aktiviteter tillsammans i ett tema kan det ge bättre möjligheter även 
för yngre barn att upptäcka teknik och för pedagoger att synlighetsgöra det. Att möjligheten 
finns fick vi bevisat när en av våra deltagare, Ann säger ”att bygga i sanden är teknik i sig, 
upptäckten att det är till fördel att använda blöt sand framför torr” sa Ann, vilket även de allra 
yngsta barnen i förskolan gör. Vi anser att det är av vikt att låta de yngre barnen få uppleva 
teknik tidigt, för att skapa ett naturligt förhållande till detta, samt att även få höra ordet teknik 
som nämns i olika sammanhang. Den teknik det är att utföra olika saker som ”konsten att 
cykla” eller ”baka en kaka”. Denna uppfattning delar vi med French (2004) och Lindahl 
(2003) om att börja introducera teknik i tidig ålder, för att skapa en nyfikenhet och senare en 
större förståelse till exempel i skolans ämnesundervisning.   
 

5.3 Pedagogens roll 
 
I den litteratur vi valt att använda, diskuteras pedagogens roll genomgående. Under 
genomförandet av sin studie upptäckte Tu (2006) att även om rummet i förskolan var utrustad 
med olika vetenskapliga undersökningsmaterial för barnens upptäckande, var det ändå 
pedagogens medvetna eller omedvetna planerade deltagande som var det avgörande om 
vetenskapliga aktiviteter skedde. Här menar han att pedagogen måste vara medveten om sin 
egen betydelsefulla roll, när det gäller upptäckandet av teknik och naturvetenskap. Oberoende 
av barnens ålder är vi pedagoger förebilder och det är vi pedagoger som skapar de 
förutsättningar som erbjuds. Om vi som pedagoger inte är medvetna om vad vi gör i vårt 
handlande, kommer vi inte heller att lyckas erbjuda barnen en vidareutveckling och förståelse 
för vår omvärld. Fortbildning för pedagogerna inom området teknik är nödvändig både 
ämnesdidaktisk och som personlig utveckling. Mattsson ”hävdar avslutningsvis det finns ett 
stort behov av fortbildning i teknikdidaktik” (s 138).  Något som vi anser främjar 
teknikverksamhet med utgångspunkt i vår undersökning då den deltagare som vi ansåg 
arbetade tydligast med teknik gick på kontinuerlig fortbildning. Ett annat sätt att komma 
vidare med teknik i verksamheten är att ha kontinuerliga träffar mellan förskolor och 
förskollärare för att öka teknik som en aktivitet förskolan. Träffar då det ges tips och kunskap 
på vad som kan göras, t. ex att integrera teknik i olika teman. Dessa tankar förstärks då 
Mylesand (2007) tar upp detta som ett exempel  
 

Den pedagogiska handledningen med externa handledare och möte med pedagoger i olika nätverk 
har varit betydelsefull för hur verksamheten utvecklas och byggmiljöer förändrats  (s 18).  

 
På samma sätt som Mylesand (2007) ser en fördel med kontinuerliga träffar upptäckte även vi 
detta i vår undersökning. Då den deltagare i vår studie som träffade andra pedagoger 
kontinuerligt, även inspirerat en pedagog att ha teknikverksamhet. 
 

5.4 Metoddiskussion 
 
Vi skapade lärarhandledningarna som inspirationskälla men också som ett underlag för att få 
veta om en aktivitet eller verksamhet genomförs i teknik. Resultatet som framkommer är om 
den blir gjord eller inte. Handledningarna kan utformas på många olika sätt. Vi fick mestadels 
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positiva reaktioner, samt förslag på olika förbättringar som annat typsnitt och förändrad 
”lekfullare” layout. Att lämna kvar handledning för att de pedagogerna som vi intervjuade 
själva skulle kunna läsa och använda var en förutsättning. Möjligtvis skulle denna kunnat 
kompletteras med en medföljande låda innehållande nödvändigt material. Eftersom 
handledningarna var mångsidiga till sitt innehåll, när de tog upp alltifrån att använda datorn 
till att tillverka smör, kunde vi upptäcka vilket som föredrogs samt även se hur många som 
var intresserade av att göra något annat förutom att spela spel, till exempel dokumentation 
med datorns hjälp tillsammans med barnen. Lärarhandledningarna fanns som papperskopior, 
webbadress och som en cd-skiva att tillgå. Under vår studie visade det sig att datorn inte har 
stor betydelse i verksamheten och inte används i samma utsträckning som vi förväntade oss, 
därför försvann webbadress och cd-skivan som alternativ. Detta var något som vi hade 
förväntat oss att få mer önskemål om i större utsträckning än det som blev. 
 
I vår intervju med ostrukturerade frågor, fick vi ut betydligt mer än väntat. Vilket också var 
ett argument som Bryman (2002) tog upp som en fördel med denna typ av frågor. En 
diskussion kom igång med lätthet och nya infallsvinklar utökade vår studie, jämfört med vad 
vår utgångspunkt var ifrån början. Därför anser vi att det var ett bra val som passade vår 
undersökning. Som en teknisk del i undersökningen hade vi med oss klädnypor. Dessa fick 
symbolisera begreppet ”hävstång”. Vid mer eftertanke har klädnyporna som symbolvärde 
kunnat diskuteras utförligare för att förstärkas som just symbol. Då den tekniska funktionen 
kunde ha varit oklar för deltagarna och eventuellt medhåll ifrån deras sida kanske mer var 
positiv feedback för att inte göra oss besvikna. Vi anser att utskickandet av 
återkopplingsfrågorna via e-post var bra att göra, då de deltagande kunde svara på dem vid ett 
tillfälle som passade dem bäst. Vi utgick ifrån öppna frågor (Stukát 2005, s 43) där de 
deltagande skriftligen kunde formulera sitt eget svar. En annan formulering av frågorna hade 
förmodligen gett mer utförligare svar. Som ett exempel kan ges fråga fyra. Den behandlade 
”vad det var som gjorde att handledningarna blev använda”, var det ingen som svarade direkt 
vad det verkligen var som gjorde detta. Möjligen kan frågan ha tolkats fel, då alla förklarat att 
de använts men inte hur det kom sig att detta skedde. Den fråga som behandlade hur 
materialet fungerade i förhållande till kollegor utan utbildning. Fick vi väldigt tvekande svar, 
möjligen kunde frågan ha formulerats om, men det ger även en vink om att man inte kan 
bedöma sina kollegor. I fall de ger en positiv respons kan detta vara mer en personlig gest att 
vara snäll, och inte en reell bedömning av materialet (se fråga 8, Ester).  
 
Vad det gäller undersökningens trovärdighet har detta fastställts med hjälp av att allt har 
redovisats i detalj. Vi är även medvetna om undersökningens begränsning då det gäller antalet 
deltagare, men för oss ger den ändå en tydlig antydan om hur de deltagande har uppfattat 
lärarhandledningar, samt deras attityder kring teknikämnet.  

5.5 Slutsatser 
 
Att utbildningen hos pedagogen har betydelse för hur verksamheten utformas har framkommit 
i våra intervjuer. Deltagarna berättar själva om den teknik de mötte innan utbildningen vilket 
gjorde dem negativt inställda till ämnet. Som en förklaring framkom att de fått möta tekniken 
på fel sätt i skolan. Ofta har vi hört och diskuterat just denna teknik som många av oss mötte 
och som skedde på högstadiet. Vi lödde kretskort och gjorde skalenliga ritningar, ofta med 
ingen grundförståelse för att förstå vad vi gjorde. Blev detta den grund som de hade att stå på 
i teknik och som gjorde att de såg sig som ganska otekniska individer? Detta förändrades i 
och med utbildning. Efter utbildning i ämnet upplevs teknik som något ”lustfyllt” och är 
något som deltagarna i intervjuerna vill förmedla till barnen. Elin berättar ”så att det inte blir 
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främmande som det blev för mig”. Att pedagogen har ämnesdidaktisk utbildning förutsätter 
inte teknisk verksamhet i förskolan, utan tidigare erfarenheter och förhållningssätt spelar 
fortfarande en stor roll. Det är kanske den personliga attityden och inställningen hos individen 
som väger tyngre när det kommer till utformningen av verksamheten och inte den 
yrkesverksamma rollen som pedagog. En av Mattson (2005) slutsatser i sin rapport är att en 
pågående positiv utveckling skett inom teknikundervisning, men menar att undervisning i 
teknik sker i en allt för liten utsträckning och detta gäller främst de yngre åldrarna. 
 
Vårt val att använda lärarhandledningar för att studera om det kunde skapa inspiration för 
teknikverksamhet, har med andra ord inte någon som helst betydelse, inte heller att ha 
materialet på en cd-skiva eller webbadress tillgängligt. Detta påverkar inte om en aktivitet 
utförs eller inte. Det är återigen den egna personliga föreställningen som styr och inte 
pedagogen, då man kan komma med bortförklaringar som tidsbrist, personalbrist och 
planering för att inte genomföra en aktivitet. Att fysiska ramfaktorer påverkar verksamheten 
har även Blomdahl (2007) kommit fram till i sin avhandling, där hon menar att 
teknikverksamhet ofta hamnar på sidan om för att ge plats åt annat.  Detsamma har Ljung-
Djärf kommit fram till i sin avhandling, då datorn ses som ett hot mot andra viktigare 
aktiviteter.   
 
Som vi nämnde tidigare har erfarenheter av teknik stor betydelse hur människor uppfattar och 
upplever teknik, deltagarna påpekade också detta särskilt. Det är av betydande vikt hur vi 
upplever teknik runt omkring oss. För att förändra detta måste vi börja med barnen i tidig 
ålder. Detta är något som vi borde ha börjat med igår.  
 

Vi är arvtagare till värderingar och roller som det tar lång tid att förändra.  (Blomdahl 2007, s 135) 
 
 
Syftet med vår undersökning var att granska hur pedagogen arbetar med teknikämnet i 
förskolan. Vår slutsats är att det finns en viss verksamhet i teknik men det arbetas inte, enligt 
vår undersökning, medvetet med ämnet och förskolorna har en bit kvar för att uppfylla 
läroplanens mål för teknik.  Vår avsikt var även att ta reda på om ett lättillgängligt 
lärarhandledningsmaterial i teknik kan inspirera och få ett mer medvetet användande inom 
verksamheten. Vi fann att detta inte var enkelt då ramfaktorerna styrde mycket. Vi ville även 
granska pedagogens inställning och synsätt till teknik. Detta var något som framgick väldigt 
tydligt i vår studie att uppfattningen påverkas av utbildningen.  
 
Avslutningsvis vill vi plocka fram vikten av ämnesdidaktisk utbildning i teknikämnet, samt 
kontinuerlig fortbildning för pedagogerna för att på sikt öka teknikverksamheten i förskolan. 
Utformning av en lärarhandledning har mindre betydelse då ramfaktorerna spelar en stor roll 
och i slutänden är det pedagogens personliga attityd som styr utformningen av verksamhet. 
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5.6 Vidare forskning 
 
När vi nu avslutat vår studie och har kommit fram till hur pedagogens tidigare erfarenheter, 
inställning och attityd påverkar planeringen både i teknikverksamhet men också inställningen 
till datorn i verksamheten. Pedagogens inställning är det som styr datorn roll i verksamheten, 
då den oftast återfinns bara i den ”fria leken” och ses mer som en leksak än ett pedagogiskt 
utvecklingsverktyg. När det gäller datorn kan vi då fundera på hur det står till med IT-
kompetensen i förskolan. Har pedagoger i förskolan digital kompetens, är de öppna och 
nyfikna, för att kunna följa med i SVIT 07 initiativ för skolan? Då syftet med SVIT 07 är att 
få ett erfarenhetsutbyte omkring IT i skolan. Detta kan förskolan vara en del i!  
 
En annan intressant sak är att den förskola som hade mest verksamhet i teknik arbetade 
tematiskt och integrerade teknik i andra ämnen. Gemensamma träffar tillsammans med 
pedagoger vid andra förskolor skedde kontinuerligt för utbyte av tankar kring teknik. Att bli 
inspirerad av hur andra gör, att ge idéer till varandra istället för att titta i en bok eller i en 
handledning. En vidare undersökning om detta kan vara intressant att studera eftersom vi tror 
det är av betydelse och kan påverka användandet av teknik i förskolan. 
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Bilaga 1 
 

     Gävle 2007-10-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till förskollärare 
 
Vill du delta i en studie gällande teknik i förskolans verksamhet? 
 
Genom ditt deltagande vill vi finna kunskap om hur teknik, kan bli en del av verksamheten i 
förskolan, Intresset rör mer specifikt pedagogers motivation att ta till sig tekniken som ämne i 
den dagliga verksamheten.  
 
Studien riktar sig till förskollärare som arbetar i förskolans verksamhet och som har 
planeringsansvar för densamma.  
 
Studien genomförs som en gruppintervju och beräknas ta cirka 60 minuter. Deltagande sker 
frivilligt där svar ej kommer att kunna kopplas till enskilda individer. Intervjun kommer att 
spelas in på bandspelare/digitalt och inspelat material behandlas konfidentiellt. I samband 
med intervjun kommer eventuellt ett teknikmaterial med enkla lärarhandledningar att 
presenteras för senare återkoppling.   
 
Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för 
Lärarprogrammet, inriktning förskollärare vid högskolan i Gävle.  
 
Vid frågor och funderingar angående studien är du välkommen att kontakta oss.  
Tack på förhand för er medverkan.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Anette Ivarsson   Tina Mårtensson 
Tele: xxxxxxxxxx   Tele: xxxxxxxxxxx  
E-mail:xxxx    E-Mail: xxxx 
 
 
Handledare 
Elisabeth Björklund 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
Tele bostad: xxxxxxxxx 
E-mail: xxxx 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

1) Presentation Pedagogisk bakgrund 
  Namn 
  År i yrket 
   
   

? Vad är teknik för dig? Beskriv en teknisk person! 
  Anser du dig vara teknisk? 
   
   

 Vad känner du inför teknik? - Roligt! 
  - Krångligt! 
  - Jobbigt! 
  - Lätt! 
  - Svårt! 
  - Omständigt! 
   
   
UTE/ Använder ni teknik i  - På vilket sätt? 
INNE verksamheten? - Något exempel? 
  - Erfarenhet? 
  - Uppfattning? 
   
   

3 
Nämn tre teknikord! - Att använda de rätta 

teknikorden ex: fogsvans, 
fackverk. 

  BRA  ELLER DÅLIGT? 
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Bilaga 3 

 
Återkoppling till lärarhandledningsmaterialet! 

 
 

1) Hur uppfattades materialet? 
 

2) Hur tolkades lärarhandledningarna? 
 

3) Hur vill du helst att en lärarhandledning ska utformas, exempelvis en cd rom skiva 
istället för papperskopior?? 

 
4) Vad var det som gjorde att handledningarna blev använda? 

 
5) Vad var det som gjorde att de inte blev använda? 

 
6) Blev kollegor som inte har utbildning i teknik intresserade av att prova på materialet? 

 
7) Hur fugerade materialet i förhållande till dina andra kollegor som inte har den 

erfarenhet av teknikutbildning som du har? 
 

8) På vilket sätt blev du inspirerad att leta fram eget material t.ex. böcker, 
lärarhandledningar, kurslitteratur? I så fall hur? 

 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Anette Ivarsson   Tina Mårtensson 
Tele: xxxxxxxxxx   Tele: xxxxxxxxxx  
E-mail:xxxx    E-Mail: xxxx 
 
 
Handledare 
Elisabeth Björklund 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
Tele bostad: xxxxxxxxx 
E-mail: xxxx 
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Bilaga 4 

 
Träsnurra 

 
Material: 
 
En blompinne 
Ett trähjul 
Eventuellt behövs en limpistol 
 
 
Arbetsgång: 
 

1) Tag blompinnen och såga av eller bryt av den till cirka 10 cm längd. 

2) Tälj en spets på den ena änden av pinnen med en kniv. 

3) Tryck spetsen igenom trähjulet och anpassa trähjulets höjd på pinnen efter bästa 

snurreffekten. 

 

Här kan barnen prova sig fram till bäst resultat. Eventuellt limma där hjulet ska sitta 
på pinnen. 

 
Utveckla: 
 

- Låt barnen måla på den sida av hjulet som ska vara upp för att upptäcka vad som 
händer med färgerna när den snurrar. 

- Testa vilket snurra som var i rörelse längst och diskutera med barnen hur det kom sig.  
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Bilaga 5 

 
Broar, vad är det och varför har vi dom? 

 
− Fundera med barnen vad en bro är för något. 

− Kan en bro vara hur liten som helst eller måste den alltid vara stor? 

− Vad kan man ha en bro till, är det alltid vatten eller en väg under en bro? 

− Gå ut och titta med barnen på olika broar som finns runt omkring dem.  

− Titta på hur de ser ut och knäpp kort på dem. 

− Titta på hur de är byggda och vad det är byggda av.  

− Låt barnen själva få bygga sin bro ute eller inne med olika material som finns 

exempelvis kan nämnas kvistar, stenar, kapplastavar, blompinnar, eller med hjälp av 

sand ifrån sandlådan. 

− Om någon bro rasar ta upp med barnen om dom har något förslag på förstärkning av 

broarna. Använd här gärna bilderna ni knäppte vid er brojakt ute i området. Titta 

och fundera tillsammans med barnen hur de är förstärkta.  

 
 
Ord som kan tas upp är: armering, förstärkning, och fackverk. 
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Bilaga 6 

 
Här kommer ett flygplan! 

 
Material: 
 
Ett sugrör som är lite större i omfång. 
Ett lite mindre sugrör som får plats i det större.  
Papper 
Lim  
Tejp 
 
Arbetsgång: 
 

1) Forma en cylinder med en konisk form av pappret. 

2) Fäst konen med lite lim på det större sugröret.  

3) Klipp små trianglar av pappret, som får plats på sugröret,  att forma som vingar. 

4) Fäst trianglarna så att det bildar vingar längst ner i den andra änden på det större 

sugröret. 

5) 5) Placera det lilla sugröret inuti det större, ta ett djupt andetag och blås hårt i det 

lilla röret. 

 

 
 
Vidarutveckla: 
 

- Kan man göra andra vingar för att få planet att flyga längre? 
 

- Hur hårt måste jag blåsa för att få iväg det? 
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Bilaga 7 

 
Ljussläckare 

 
Material: 
 
En Pet flaska på 1,5 liter 
Tejp 
En  rund ballong 
 
Utförande: 
 

1) Tag pet flaskan och skär av den strax ovanför där avsmalningen börjar.  

2) Klipp av ballongen där rundningen börjar.  

3) Tag ballongen och trä den över där bakdelen på flaskan var förut.  

4) Tejpa runt kanten på ballongen så att denne stannar kvar på flaskan.  

 
Nu är det bara att antingen dra i ballongen eller klappa med en hand på den när ni riktar den 
emot ett ljus.  
 

 
 
 

Vidarutveckla: 
 
- Låt barnen fundera på vad som händer, finns det något i flaskan som vi inte ser? 
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Bilaga 8 

 
Undervattenskikare 

(Lärarhandledning) 
 
Material: 
 
En hink (ta den storlek på hinken som du känner passar bäst)  
En plastpåse (exempelvis en stor genomskinlig fryspåse) 
En gummisnodd lite kraftigare eller tre till fyra tunnare gummisnoddar(som täcker runt 
hinkens botten). 
 
Arbetsgång: 
 

1) Skär av botten på hinken. 
2) Skär upp plastpåsen så den bildar en hel yta. 
3) Placera plastpåsen på den yta där botten förut var. 
4) Vik ner plastpåsen så den sluter tätt runt hinken och bildar en ny genomskinlig 

botten. 
5) Trä en gummisnodd/ar runt plastpåsens uppvikta kanter och hinken. 
6) Klipp bort överflödig plastpåse.  

 
Nu har du en undervattenskikare att titta i. Tryck ner hinken i exempelvis ett dike eller 
vattendrag och titta igenom den genomskinliga botten för att se vattendjurens värld.  
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Bilaga 9 

Mekanism 
(Lärarhandledning) 

 
När en rörelse överförs från ett ställe till ett annat ställe, används 
mekanismer. De som nämns i denna lärarhandledning 
är linjär, roterande och pendelrörelse.  
 
 
Material: 
 
Hårt papper eller kartong 
Påsnitar 
Pennor eller kritor 
Ev dekorationsmaterial 
 
Arbetsgång: 
 

• Konstruera de olika rörelserna i tex hård kartong, antingen som bara pappersremsor, 
eller att ”rörelsen” sitter på en kartong. 

• Tänk ut en berättelse och gör ev. en ”levande” berättelsebok till varje rörelse.  
• Berätta gärna om Polhem. 
• Diskutera med barnen om de sett rörelsen, kanske i en leksak?. 

 

           
 
Tänk ut en figur eller ett djur som kan göra denna rörelse. 
En drake som viftar på svansen, en katt som springer, en hund 
som galopperar, du hittar säkert din favoritfigur, kanske den ingår 
i ett tema ni arbetar med. 
 
Den allra enklaste varianten för små barn kan vara en roterande 
skiva, som visar en sol uppgång och ned gång eller ögon som rör 
sig i sidled. 
 
En sprattelgubbe kan innehålla flera av rörelserna 
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Bilaga 10 

Mekanism 
(Lärarhandledning) 

 
När en rörelse överförs från ett ställe till ett annat ställe, 
används mekanismer. Här är en enkel variant.  
 
Material: 
 
Hårt papper eller kartong färgat och vitt 
Pennor eller kritor 
Ev dekorationsmaterial 
 
Arbetsgång: 
 
Ett enkelt ”popupp” kort kan man få till genom att vika det 
mindre (inre) pappret och sedan göra två klipp. 
Sedan dekorera det valfritt 
 
 
 
Eller dessa djur, hund, katt, apa eller lejon (alla finns som pdf fil) 
 
Där hela bakkroppen limmas fast på kortet och sedan viks framkroppen 
för att sedan limmas fast. 
 
Eller varför inte skapa ett eget djur 
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Bilaga 11 

Hur gör man smör? 
 
Material: 
 
3 dl vispgrädde 
Salt 
Lite vatten 
 
Utförande: 
 

1) Häll grädden i en skål.  

2) Vispa grädden med en elvisp till en grynig konsistens (se bild). 

3) Ta en smörkniv eller en träslev och arbeta ihop grynen.  

4) Häll av vätskan som kommer allt eftersom ni arbetar. 

5) Ta lite vatten och arbeta in i smöret för att tvätta det. Häll av vätskan. 

6) Tillsätt salt efter smak. 

7) Om behövs låt stå i kylen för en hårdare konsistens innan servering.  

 
Nu har ni gjort ert eget smör till mellanmålet. 
 
Smöret kan även smaksättas med andra saker som exempelvis vitlök eller örter. 
 
Låt barnen prova sig fram till sin favoritsmak.  
 

 

      
 

Att arbeta vidare med: 
 

- Hur man gör mjölk?  
- Var kommer mjölet ifrån? 
- Hur gör man yoghurt, fil och ost? 
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Bilaga 12 
 

 
”Till och från tråd” 

(Lärarhandledning) 
 
Burkofon 
 
När man pratar i tex en burk (eller plastmugg) får man burken att vibrera, (att svänga)  
Vibrationen fortsätter med tråden till nästa burk och på så sätt kan man höra sin kompis.  
 
 
Material: 
 
Två konservburkar (eller platsmuggar) 
Två tändstickor 
Tråd 
 
Arbetsgång: 
 
• Gör hål i burkarnas botten, detta kan förberedas innan. 
• Trä tråden genom hålet och fäst den med tändstickan. 
• Håll i muggen försiktigt och spänn sedan tråden. 
• Prata med varandra. 
 

 
 
Man kan till och med viska – prova ! 
 
Vilket blir bästa resultatet, konservburk eller platsmugg? Lång eller kort tråd? 
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Bilaga 13 

Rita i Word 
 
I programmet Word finns flera olika ritfunktioner och oavsett version så 
går förmodligen handledningen ändå att genomföra. Det kan vara bra att 
förbereda programmet, i vilken utsträckning bestämmer du själv. 
 
För att visa (eller inte visa) ett verktygsfält högerklicka på menyfältet 
och väljer de verktygsfält du vill använda. Ett alternativ kan vara att 
skapa ett eget, då väljer du Anpassa. Den dialogruta som kommer fram 
ger dig möjlighet att skapa ett nytt verktygsfält, 
under andra fliken lägger du till de knappar du vill ska finnas i det nya 
verktygsfältet (verktygen finns bl.a. under Rita och Figurer), det är bara 
att ”ta tag i” det verktyg du väljer och föra det med musen på plats i 
verktygsfältet 

Ett tips kan vara att börja med de enklaste ritverktygen  
 
Genom att göra några menyval kan du förbereda för utskrift, men också 
för att barnen lättare ska se hur de arbetar. 
Välj från menyn, Arkiv - Utskriftsformat – Liggande, och från menyn 
Visa – Utskriftslayout, och dessutom välja Visa – Zooma – Helsida,  
 
Ge sedan barnen olika uppdrag: 
Att rita sitt rum, sitt hus, en skattkarta, att rita utegården kan vara några 
exempel. 
 
Ge dem sedan möjlighet att skriva ut och färglägga. 
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