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Sammanfattning 
Denna studie handlar om teknik i förskola. Teknik finns i vår vardag och något man kommer i 
kontakt med dagligen. Barn behöver få undersöka och uppleva teknik i tidigare åldrar för att 
de lättare ska kunna sätta in teknik i olika sammanhang. Syftet med undersökningen är att 
studera hur spelet påverkade barnens lärande inom teknik och om spelet kan användas som 
inlärningsmaterial. Målet är att öka förståelsen av teknik och att väcka teknikintresset hos 
både barn och vuxna. Målgruppen är från 5 år och rapporten bygger främst på barnens 
förståelse, intresse, motivation och nyfikenhet. Arbetet genomfördes utifrån ”Learning Study” 
modellen: Förtest – testa spelet – eftertest. Studien är en fenomenografisk undersökning, 
barnens uppfattning och tolkning. Slutsatsen av resultatet, är att barnen har många företeelser 
som de förknippar med teknik, men har svårt att förstå vad begreppen står för. Det belyses i 
rapporten att barnen behöver konkreta exempel för att öka sin medvetenhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Arbetsmetod, inlärningsmaterial, spel och teknik i förskola 
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1 Inledning 
Vi lever i ett tekniskt samhälle och teknik finns runt omkring oss i vår vardag. Det är viktigt 
att barn tidigt får komma i kontakt med teknik för att de lättare ska ha en förståelse och kunna 
sätta in teknik i olika sammanhang.  
 
Enligt Lindahl, B (2003) så minskar intresset för No/Teknik i de högre åldrarna och hon 
påvisar i sina studier att många ungdomar önskat att de börjat med teknik mycket tidigare. 
Genom att få upplevelser av teknik i tidigare åldrar, så skulle det bli mera naturligt. Lindahl 
tar upp vikten av, att få flickorna intresserad av teknik. Ett debatterat ämne i media är att för 
få flickor söker till tekniska linjer. Flickorna saknas och behövs i vårt tekniska samhälle, så 
det gäller att fånga upp dem. Alla barn i förskola borde få möjlighet att lära och utforska i 
teknik.  
 
Att det blev ett spel som mitt examensarbete handlar om, har växt fram under processens 
gång. Under min utbildning har jag upptäckt att pedagoger känner sig osäkra och inte kan ta 
på vad exakt teknik är för något och under en fältstudieuppgift i teknik fick jag erfara att 
barnen skrek rätt ut när de hörde att vi skulle ha en teknikdag, p.g.a. att de inte visste vad 
teknik var för någonting. Teknikdagen bestod av tekniksaga, teknikexkursion i samhället, 
barnens dokumentation och som avslutning bakades det muffins. En rolig berättelse som 
uppdagades av en förälder efter teknikdagen: Barnet kom inspringande i hemmet och frågade 
sin mamma om hon visste vad teknik var. Mamman hann inte svara innan det bubblade ur 
flickans mun om tekniska föremål och konstruktioner. Detta ligger till grund för mitt spel och 
det sporrade mig att försöka hitta på något som passar flickor och pojkar, skapar nyfikenhet, 
är roligt och samtidigt lärorikt. Min förhoppning är att spelet ska leda till ökat intresse för 
teknik. Spelets utgång är att det ska vara ett verktyg som pedagoger kan använda till 
introduktion i teknik. Om barnen har någon baskunskap att stå på blir det fortsatta arbetet i 
teknik lättare. 
 
Jag har inte funnit något annat teknikspel som är gjort för barn från ca 5 år. Varför, kan man 
undra. Av min erfarenhet så finns både matematikspel och andra pedagogiska spel på 
förskolor. Eftersom spelet kan tillföras som pedagogisk metod kan denna studie vara 
intressant att genomföra som examensarbete. 
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att studera hur mitt spel påverkar barnens lärande inom teknik och om 
spelet kan användas som inlärningsmaterial. Målet är att öka förståelsen av teknik och att 
väcka teknikintresset hos både barn och vuxna.   
 

1.2 Bakgrund 
Min uppfattning är att teknikspelet uppfyller samtliga punkter nedan i Läroplanen för 
förskolan (1998). I läroplanen står att:  
 
• Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra, 
• Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar,  
• Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 

barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan,  
• Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust 

att lära skall stimuleras,  
• Att barnen får uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, 
• Att ställas inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, 

erfarenheter och kunskaper.  
 

1.3 Litteraturgenomgång 

1.3.1 Om lärande 
Marton, F., & Booth, S (2000) beskrivning av lärandet är att det ser olika ut beroende på 
barnens uppfattning och förståelse. Uppvisande av tidigare studier menar Marton & Booth att 
lärandet uppkommer då barnen utför handlingar, där de tar reda på och förstår dess mening. 
För att barnen ska kunna sätta in en situation i någonting behöver de först urskilja kunskapen 
och relatera till sammanhanget. Övriga studier har den gemensamma nämnaren variation i 
lärandet och de bygger undersökningarna på fenomenografi dvs. hur barnet uppfattar och 
tolkar det som de ser. Fenomenografi fokuserar på erfarande av fenomen. De tar upp första 
och andra ordningens perspektiv och beskrivningar av barnen. I första ordningen uppger 
barnen vad de tror och sedan utgår man från underlaget och arbetar med lärandes förståelse av 
objektet. Marton & Booth förklarar begreppet ”medpresentation” att barnens tidigare 
erfarenhet gör att de nästa gång de kommer i kontakt med objektet, kan se helheten för att de 
redan är bekant med det. (Marton, F., & Booth, S, 2000) 
 

1.3.2 Lärandets grogrund 
För att följa upp de styrdokument som finns, så behöver barnen få använda flera sinnen och 
uppleva ett lustfyllt lärande. Läroplanen anger inte i vilken form lärandet ska ske utan det är 
pedagogens roll att arrangera upplägget för barnens kunskap.  
Pramling Samuelsson, I., & Sheridan, S (1999) skriver om detta på ett flertal ställen i boken. 
De beskriver förskolan som en plats där barnen ständigt lär sig nya saker i samspel med andra 
människor.  
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Då barn får iaktta och jämföra, samt reflektera över nya kunskaper så är det på villkoren att 
barnen är aktiva och tycker att innehållet är intressant. I lärandet är det viktigt att ta reda på 
hur barn tänker för att vi pedagoger ska förstå hur de ser på omvärlden. Ett metakognitivt 
tillvägagångssätt där barnen berättar hur de tänker, om det som ska utforskas. Att ställa frågor 
till barnen är en fas i utvecklingen. De konstaterar att den svåraste biten är att ställa de rätta 
frågorna så det leder till fortsatt utveckling. (Pramling Samuelsson, I., & Sheridan, S, 1999) 
 

1.3.3 Lek – upplevelse – lärande i förskola och sko la 
Kopplingen lek – upplevelse – lärande är centrala delar i förskola och skola.  
Lillemyr, O. F (2002) anser att pedagoger och lärare skapar dessa förutsättningar genom att ha 
en god planering, vara engagerade, observera olika situationer, dokumentera och reflektera. 
Dessa delar ska sammanfogas i den pedagogiska verksamheten.  
 
Lillemyr menar att barnens upplevelser kopplas till andra sammanhang och är något som barn 
bär med sig på kunskapens väg. Lärandet sker på olika nivåer hos varje individ och barnens 
upplevelseperspektiv ökar med hur motiverade barnen är. Motivationen är en förutsättning för 
lärande och utveckling. Motivation beskrivs också från en annan sida, att det är något som 
hänger samman med intresse, positiva känslor och att känna glädje i det man gör.  
 
Lillemyr anser att leken är relaterad till barns utveckling. Viktiga aspekter för lek och lärande 
är att se leken som uttrycksform och metod i lärandet. Författaren beskriver Piagets syn på 
lärandet och leken, att det sker i samspelet med omgivningen. Vygotsky stod för samma 
filosofi, men betonade, vad det är som tillförs i överföringen av kunskap till barnen. 
(Lillemyr, O. F, 2002)  
 

1.4 Frågeställningar 
Vad har teknikspelet för påverkan på barnens lärande i teknik? 
Uppfattar pedagoger spelet, som en del av lärandet inom teknik?  
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2 Metod 

2.1 Urval  
Det här arbetet fokuserar på barnens lärande i teknik.  
 

 
 
Teknikspelet, ”Teknikhjulet” som jag har gjort själv, tillverkades med olika insamlade 
material. Val av material var noga genomtänkt. Materialet skulle vara lätt för en förskola att 
samla in och lätt att tillverka. Som förebild till utformning av spelet är roulett och fyra i rad 
spel. Cykelhjul blev huvudstommen till spelet för att få in verkliga tekniska föremål in i 
spelet. Likaså valdes muttrar, skruvar och spikar ut till att fylla spelbrickan med. Spelplattan 
är gjord av trä för att spelet ska bli stabilt och hållbart. Plastskenorna på spelplanen som ska 
påminna om ekrar i ett hjul, målades grå för att ge ett verklighetstroget intryck. Bilderna på 
spelplanen är hämtade från reklamblad och tidskrifter. Spelbrickorna är formade, så att de ska 
se ut som hjul. Material som använts är papptallrikar, ekrar och kugghjul. I kurserna ”Teknik 
ur barns perspektiv I & II” i lärarutbildningen användes som litteratur Rosberg, J., Björkholm, 
E., & Osbeck, A (2004) och utifrån denna lärarhandledning hämtades uppslag till frågorna. 
Frågorna innehåller något som barnen kan relatera till sitt hem och sin närmiljö. 30 frågor 
gjordes för att få ett vidare perspektiv av teknik.   
 
Om spelaren hamnar på en fråga och uppger rätt svar får den lägga muttrar, skruvar eller 
spikar på den del som ännu inte är fylld. Teknikspelet går ut på att den som fyllt sin spelbricka 
först vinner. 
 
Teknikspelet är anpassat för barn från 5 år och därför utsågs två förskolor med 5- åringar.  
I undersökningen medverkade sju flickor och två pojkar på avdelningen Kråkboet och sex 
flickor och tre pojkar på avdelningen Skatboet. Barnen delades in i tre grupper med tre barn i 
varje (grupp 1, 2 och 3). Gruppindelningen gjordes av pedagogerna på respektive förskola 
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eftersom de känner barnen bäst. Grupp 1 och 2 testade spelet två gånger och grupp 3 var 
endast med i förtestet. Testerna som gjordes med barnen har utgått från fyra frågeställningar 
och sju stycken bilder. Grundtanken med bilderna var att de inte skulle innehålla för många, 
för då kunde barnen tröttna. Bilderna har koppling till spelplanen och frågorna i spelet. I 
frågeformuläret deltog en förskollärare från respektive förskola och det gjordes per e-post 
några dagar efter besöket. Detta gjordes för att förskollärarna skulle kunna iaktta barnens 
intryck av spelet. 
 
Observation var lämplig vid denna undersökning. Fördelarna med observationsmetoden är att 
man får med mycket information och samlad på ett ställe. Det kan underlätta när man vill gå 
tillbaka och jämföra resultaten. Observation som valts är en fenomenografisk metod som 
bygger på hur barnen uppfattar och tolkar det som de ser. I detta fall är teknik objektet. 
Utifrån detta studeras barnens tankegångar och reflekteras vad mer som kan tillföras i den 
pedagogiska verksamheten.  
 

2.2 Datainsamlingsmetoder  
Arbetet utfördes efter ”Learing Study” modellen: Förtest – testa spelet – eftertest. Studien är 
en fenomenografisk undersökning dvs. barnens uppfattning och tolkning av teknik. 
Observation användes genomgående som metod i hela arbetet, med datainsamling, förutom 
intervjuerna som gjordes i frågeform per e-post.  
 

2.3  Procedur  
Ett utskick gick ut till föräldrar/vårdnadshavare för underskrift av medgivande för att kunna 
observera vad barnen gjorde/sa (bilaga 1). De etiska överväganden som gjorts är att i 
blanketten har angivits att inga barn kommer att namnges i rapporten och för att förskolorna 
inte ska utsättas för igenkännande så fick förskolornas avdelningar namnen Kråkboet 
respektive Skatboet.  
 
Undersökningen genomfördes under två tillfällen, gruppvis på förskolorna. Den disponerade 
tiden fördes i enskilt rum. Vid första tillfället informerades barnen om studien. Barnen 
upplystes om att de som inte testade spelet just då, skulle få prova efteråt, att inget svar var 
fel, utan de skulle svara hur de tänkte och att det inte var tvång att svara. Mallen och bilderna 
som funnits med som underlag i diskussionerna ligger som bilagor så att läsaren lättare ska 
bilda sig en uppfattning av samtalens upplägg (bilaga 2, 3 i ett förminskat format). Frågorna 
tillhörande spelet ligger som bilaga, sist i arbetet (bilaga 4).  
 
Datamaterialet från testerna, loggboksanteckningar från observationerna och jämförelsen 
mellan förskolorna har noggrant studerats och analyserats. Observationerna byggde på 
barnens intresse, lust att lära, nyfikenhet och motivation. Det insamlade materialet av 
frågeformuläret är sammanställda och redovisade i resultatdelen.  
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3 Resultat/Analys 
Det framarbetade testmaterialet användes i förtestet och eftertestet. Resultaten på förskolorna 
presenteras var för sig, men efterföljs av en gemensam analys som redovisas i slutet av varje 
enskilt test.  
 

3.1 Förtest – Kråkboet  
Frågor till barnen i förtestet: – Har ni hört ordet teknik förut? – Vad tänker ni på när ni hör 
teknik? – Finns det teknik/tekniska saker i detta rum (samlingsrummet)? – Finns det 
teknik/tekniska saker i ditt lekrum hemma?  
På frågan om barnen hört ordet teknik förut, så visade det sig att de flesta av barnen inte hade 
hört ordet förut. En flicka hade hört teknik från sin mamma och en annan flicka sa att hon hör 
när sin lillasyster grinar. Svaret på frågan, vad de tänkte då de hörde teknik, blev att de inte 
visste. De förklaringar som stack ut var en flicka som sa att det är något som man ska lära sig 
och ytterligare en flicka svarade att radio och blomma är teknik. Teknik låter som man är 
glad, sa den tredje flickan. Tekniska föremål i samlingsrummet: barnvagn, blommor, böcker, 
gardiner, gitarr, piano och stolar. Tekniska saker i hemmet: blommor, element, filmer, gitarr, 
grisar, kompisar, lampa, piano, pistoler, radio, rör, säng och tv.  
 

3.1.1 Förtest – Skatboet 
(samma frågor som i förtest 3.1) 
Inget av barnen hade hört ordet teknik. En flicka svarade på frågan om vad hon tänkte då hon 
hörde ordet teknik: Man ska lära sig läsa. Två andra flickor tänkte på djur, en pojke tänkte på 
skolan och en annan pojke svarade bil. Tekniska föremål i samlingsrummet: bok, dörr,  
Nalle Puh, porslinsvamp och tavla. En flicka pekade på en drake och trodde det var teknik. 
Tekniska saker i hemmet: Barbie, bilar, dockor, Lego, robotar, sängar, traktorer och väska. 
 

3.1.2 Analys 
Några av barnen var något försiktigare än andra och ville inte berätta hur de tänkte. Ordet 
teknik verkade vara ett främmande ord för barnen, men att upprepa tekniska saker var enklare. 
Lättast hade de för att berätta vilka tekniska föremål som fanns i deras rum i hemmet. Kråkbo 
barnen ville gärna blanda ihop växter, djur och andra naturliga delar med teknik t ex 
blommor, grisar och kompisar, men det framkom flera tekniska föremål som element, piano, 
lampor, rör och tv mm. Svaren var könsmässigt uppdelade på Skatboet. Pojkarnas koppling 
till teknik var bilar, Lego och traktorer, medan flickorna förknippade Barbie och dockor till 
teknik.  
 

3.2 Bildtest/förtest – Kråkboet 
Huvudfråga: Är det här teknik? Följdfråga: Hur tänkte du då? 
Bild 1 – Staket: Fyra ja, två barn osäkra och tre nej. En pojke svarade att han trodde brädorna 
var teknik. Grupp tre, där alla svarat ja, gav sin version över hur de tänkte: Att staketet var fint 
och vitt.   
Bild 2 – Träd: Fyra ja och fem nej. En flicka som hade svarat nej lade till att det finns ström i 
skogen, kablar till tv: n. En annan flicka svarade att träd var teknik för att det var levande.  
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Bild 3 – Dörrhandtag: Fyra ja, ett barn osäker och fyra nej. I grupp tre svarade alla ja för att 
man kunde gå in/ut och en flicka sa att det ser ut som det (flickans uppfattning). 
Bild 4 – Vattenkran: Åtta svarade ja och en nej. Fyra svarade att den var teknik för att man får 
vatten.   
Bild 5 – Postlåda: Fyra svarade ja och fem nej. En flicka sa: Ja, man får brev.  
Bild 6 – Stenar i vatten: Sju ja och två nej. Barnen: Vattnet är teknik för det strömmar och 
stenarna för det finns något i stenarna som är teknik, vattnet men inte stenarna för de sitter 
fast, vatten och stenar och det är hajar under vattnet och man kan simma. 
Bild 7 – Skottkärra: Fem ja och fyra nej. Nej sa en flicka, det är ingen ström i skottkärran. En 
pojke sa att hjul är en teknisk sak. Grupp3, där alla svarat ja, sa att i skottkärran finns jord, 
maskar och skit.  
 

3.2.1 Bildtest/förtest – Skatboet 
(samma bilder som i förtest 3.2) 
Bild 1: Sju ja, ett barn osäker och ett nej. 
Bild 2: Alla nio svarade ja. Barnen: En pojke sa att man kan falla ner, en annan pojke sa att 
trädet är grönt, en flicka sa, man kan klättra i den, en annan flicka sa att trädet är grönt och 
himlen blå. 
Bild 3: Sju ja och två nej. En flicka tillade att handtaget är teknik för man går in och öppnar, 
en annan flicka sa ja för att den blänker. 
Bild 4: Ja, svarade alla. Därför man får vatten, sa en pojke och detsamma svarade två flickor, 
en pojke sa för att den blänker. 
Bild 5: Åtta ja och ett nej. Tre barn svarade lika: Att man skickar brev och paket. En pojke sa 
därför att den blänker och att han brukar lägga brev i. 
Bild 6: Åtta ja och ett nej. Ja - sidan: Man kan hoppa i, simma, bada och dyka.  
Bild 7: Alla nio svarade ja. Två av barnen sa att man kör jord och löv i den. 
 

3.2.2 Analys 
Alla barn relaterade till sina tidigare erfarenheter t ex att brädor är teknik (bild 1), det finns 
ström i skogen, kablar till tv: n, trädet är teknik för det är levande, man kan klättra i trädet 
(bild 2), man går in och ut (bild 3), man får vatten i kranen (bild 4), skickar brev (bild 5) och 
det strömmar i vattnet, man kan bada, hoppa i vattnet (bild 6). Några barn förde samman 
bilderna till färg och utseende t ex. staketet är fint och vitt, trädet är grönt och himlen blå, 
dörrhandtaget och vattenkranen för att de blänker.  
 

3.3 Test av spel – Kråkboet  
Innan starten gavs en instruktion på respektive avdelning, om hur spelet skulle spelas och 
barnen valde ut en valfri spelbricka. De fick berätta för varandra vilka tekniska föremål de fått 
på sin spelbricka. Spelet spelades av barnen med handledning av en vuxen (i detta fall jag).  
 
Observation spelomgång 1 och 2 
Barnen var entusiastiska och följde med spänning kulans väg till bildsektionen. Ett barn 
klappade i händerna samtidigt som kulan rullade på spelplanen. En av flickorna ville hamna 
på frågor varje gång medan en av pojkarna sa ”nej”, varje gång han hamnade på frågetecknet 
på spelplanen. Samma flicka som tyckte frågorna var kul, talade gärna om vad de andra 
barnen hamnade på för föremål. Ett barn som hamnade på frågetecknet skulle förklara hur hon 
trodde att en tv-apparat såg ut inuti. Hon kunde inte besvara frågan. I första spelomgången var 
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det en av pojkarna som skickade iväg kulan fort och den hamnade ofta utanför spelplanen. 
Barnen bara skrattade och tyckte det var lika roligt varje gång det skedde. Många spontana 
kommentarer kom upp t ex Vi som inte trodde skottkärra var teknik, hallå det där är min tv 
som du hamnade på, det där är min båt, den har jag, äter du mina bestick, varför skruvar du 
min nyckel (ringnyckeln) och nu får du lilla fröken. När en av grupperna precis avslutat en 
spelomgång var det dags för hemfärd för en av flickorna. Hon sprang till sin mamma och 
frågade om de hade några gamla däck hemma, så de kunde bygga spelet. Ja, svarade mamman 
vi har massor av gamla däck hemma. Ett jubel utbröt.   
 

3.3.1 Test av spel – Skatboet 
Observation spelomgång 1 och 2 
Alla barnen var hela tiden alerta. En av pojkarna var ivrig att få tala om vad de andra hade 
kommit på för tekniska föremål. Samma pojke fick frågan: Om man ska spika en bräda 
behövs två tekniska föremål/saker? I det uttänkta svaret, spik och hammare, lade han till en 
borr. Denna pojke kommenterade även att spelet såg ut som en cykel, fast med bilder på och 
att det varit glas där förut. En flicka sa: Jag får bara klocka. Detta var då hon kommit på 
klocka gångerna efter varandra. Övriga kommentarer som kom fram under spelets gång: Det 
går, inte komma på buss, snälla och dum en, den kom utanför (menade kulan).  
 

3.3.2 Analys 
Tänk er den spänning som finns då man spelar på en riktig roulett, så var det också för dessa 
barn. Barnen ansåg inte frågorna svåra, men ibland behövde ges en djupare förklaring. Vid ett 
tillfälle inflikade en flicka: Vilka lätta frågor, men upptäckte sedan till sin förvåning att alla 
inte var lätta. Hon blev inte ledsen för det, utan spelade vidare. Barnen var lyhörda och 
uppmärksamma på vad kompisarna fick för frågor. Om det visade sig att något barn inte 
kunde, flikade något annat barn in med det rätta svaret. Vid återbesöket blev barnen glada 
över att få spela igen. Barnen visade ett stort intresse och flera av barnen påpekade att spelet 
var roligt. Barnen såg inte spelet som något tävlingsmoment utan när de fick en full 
spelbricka, så ville de fortsätta att vara med i spelet och de möttes inte av några hinder att göra 
det.   
 

3.4 Eftertest – Kråkboet 
Eftertestet genomfördes av grupp 1 och 2. En omfördelning i grupperna gjordes på Kråkboet 
p.g.a. frånvaro på förskolan. Skatboet hade också ett barn borta, men det löstes utan att 
behöva omfördela grupperna (totalt fem av sex barn).  
 
Frågor till barnen: – Har ni hört ordet teknik förut? – Vad tänker ni på när ni hör teknik? – 
Finns det teknik/tekniska saker i detta rum (samlingsrummet)? – Finns det teknik/tekniska 
saker i ditt lekrum hemma? (samma frågor som i förtest 3.1).   
Tre av fem barn svarade att det hört ordet teknik förut, en flicka sa: I går (menade dag 1). En 
flicka tänkte på telefon och en annan flicka skottkärra. En pojke tyckte bilar var teknik. 
Tekniska föremål i samlingsrummet: bord, dockor, dörr, fläkt, lampa, radio, soffa, stol och 
telefon. Tekniska saker i hemmet: bilar, dockhus, element, film, lampa, Lego, motorcykel, 
radio, små stolar, Spiderman, säng, traktorer och tv.   
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3.4.1 Eftertest – Skatboet 
(samma frågor som i förtest 3.1 och 3.4) 
Vid första frågan om de hört teknik förut, så svarade en flicka att hon hört det dagen innan. En 
pojke som svarat ja på samma fråga, sa kniv. I en av grupperna förde de samman kniv, spis 
och båtar med teknik och i en annan med hästar och nallar. Tekniska föremål i 
samlingsrummet: Barbie, bräda, böcker, glasstjärna, lampa, Opel, riddarborg, sladd, snöre och 
tiger. Tekniska saker i hemmet: docka, ficklampa, gosedjur, Lego och säng.  
 

3.4.2 Analys 
I eftertestet kan man se förändringar hur barnen tänker. Exempel: En flicka på Kråkboet som 
gjorde kopplingen ljud till teknik i förtestet, t ex teknik är när jag hör min lillasyster grina 
eller när katten skriker. I eftertestet blev svaret: telefon. En annan flicka sa att hon inte hört 
ordet teknik i förtestet sa i eftertestet: Ja, igår (dag 1). Ett annat exempel var en pojke som inte 
besvarade någonting alls på frågan vad han tänkte då han hörde teknik och i eftertestet sa, 
bilar. Då samma pojke fick frågan om det fanns teknik i samlingsrummet visste han inte och i 
eftertestet svarade lampa och fläkt. En annan pojke som uppgav bl.a. kompisar och pistoler 
som tekniska saker i hemmet sade i eftertestet, Lego, tågbana, traktorer, motorcykel och 
Spiderman. En pojke på avdelningen Skatboet sa att han hört ordet kniv som teknik. Han hade 
första speldagen en gaffel och kniv på sin spelbricka och han fick även frågan: När man lagar 
mat och bakar använder man massor av tekniska saker. Vad är det vi har när vi skivar bröd?  
 

3.5 Bildtest/eftertest– Kråkboet  
Huvudfråga: Är det här teknik? Följdfråga: Hur tänkte du då?(samma bilder som 3.2) 
Bild 1 – Staket: Tre ja och två nej. 
Bild 2 – Träd: Fyra ja och ett nej.  
Bild 3 – Dörrhandtag: Alla fem ja. 
Bild 4 – Vattenkran: Fyra ja och ett barn sa nej.  
Bild 5 – Postlåda: Alla fem svarade ja på frågan.  
Bild 6 – Stenar i vatten: Alla fem ja. Ett av barnen tillade att inte vattnet var det för det 
strömmar.  
Bild 7 – Skottkärra: Alla svarade ja. En flicka sa, att skottkärran kan rulla.  
 

3.5.1 Bildtest/eftertest – Skatboet 
(samma bilder som 3.2 och 3.5) 
Bild 1: Alla fem svarade ja. 
Bild 2: Alla fem ja. En pojke som sa nej, sa att man kan klättra i trädet. En av testgrupperna 
tittade ut genom fönstret mot förskolans innegård som innehöll många träd då de svarade ja. 
En sa att man kan hugga ner träd och en sa att man kan klättra i träd.   
Bild 3: Alla fem ja. Man kan öppna och stänga dörren sa en pojke då han skulle beskriva hur 
han tänkte.  
Bild 4: Alla fem ja. Barnens förklaring: Man skickar brev och får post.  
Bild 5: Alla fem ja. 
Bild 6: Fyra ja och ett nej. En pojke tyckte stenarna var teknik, vattnet är teknik för det är 
pinnar och stenar i det, sa en flicka.  
Bild 7: Alla fem ja. En pojke sa: Man har sand i den och en flicka sa, att man kan ha sopor i 
skottkärran.   
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3.5.2 Analys 
Arbetet med smågrupper fungerade bra, ibland blev svaren snarlika varandra. I eftertestet blev 
det färre förklaringar på Kråkboet. I slutet av testet upplevdes att några av barnen tröttnat och 
det kan vara den orsaken som ligger till grund att de inte orkade förklara hur de tänkte. 
Sammanfattningsvis är att de barn som inte testade spelet, inte har kunnat ta del av denna 
kunskap. De andra barnen har ändrat sin uppfattning om vad som är teknik och tekniska 
föremål. Fortfarande kan man se en tendens att barnen har svårt att förstå det naturliga. Några 
av barnen höll fast i att träd och stenar är teknik. Det kan bero på att två spelade omgångar är 
för lite. Barnen behöver mera konkreta exempel i andra sammanhang för att förstå.  
 

3.6 Jämförelse mellan avdelningarna 
Resultaten visar tydliga skillnader om, hur barnen tänker. Det beror på att varje individ har 
olika erfarenheter som man bär med sig. Några barn har säkerligen varit med när föräldrar 
drar en fullastad skottkärra. Något annat barn har hämtat familjens post i postlådan eller 
skickat iväg brev till någon som de känner. Att barnen tyckte att vattnet var teknik kan vara 
för att det är en naturlig plats där de badar, simmar, hoppar och leker. Man ser att barnen 
behöver variation i lärandet.  
 

3.7 Resultat av frågeformuläret 
Resultatet i frågeformuläret redovisas förskolorna var för sig, men svaren har placerats under 
respektive fråga för att få en bättre översikt. En kort analysdel följer därefter.  
 
Fråga 1) Vad var ditt första intryck av Teknikspelet? 
Förskollärare – Kråkboet: Mycket fint och välgjort. Roligt! Genomtänkt! 
 
Förskollärare – Skatboet: Påhittigt, roligt att du kan göra ett fungerande spel med enkla 
material. 
 
Fråga 2) Kan spelet användas som ett inlärningsmaterial i teknik?  
Förskollärare – Kråkboet: Absolut! Jag vill påstå att det skulle vara ett alldeles utmärkt 
redskap vad gäller detta viktiga, men kanske lite bortglömda ämne. 
 
Förskollärare – Skatboet: Det tror jag, efter din beskrivning och det jag har sett. 
 
Fråga 3) Hur har barnens reaktioner varit av spelet? 
Förskollärare – Kråkboet: Kul! Tyvärr har vi inte haft möjlighet att följa upp spelet. Vi 
personal skulle själva ha varit mer aktiva under spelets gång, för att sedan kunna prata vidare 
om innehållet. Något att tänka på om det skulle bli aktuellt igen. 
 
Förskollärare – Skatboet: Jätteroligt, bra, svåra frågor. Pratat om att det såg ut som ett hjul. 
 

3.7.1 Analys 
Pedagogerna var positiva till spelet. Pedagogerna såg spelet som ett pedagogiskt redskap i 
barnens lärande. En av förskollärarna betonade hur viktigt ämnet teknik är, men lade till att 
ämnet har kommit lite i skymundan. Av barnens kommentarer att döma, så har de haft en 
rolig stund och tyckte att det var ”kul” att spela spelet.  
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4 Diskussion  
Slutsatsen av den fenomengrafiska undersökningen (Marton & Booth, 2000) visar att barnen 
har många företeelser som de förknippar med teknik. De relaterar till sina tidigare 
erfarenheter. I resultatet kan man se förändringar hur barnen tänker och att de tagit till sig den 
nya kunskapen. I förtestet ville gärna barnen blanda ihop växter, djur och andra naturliga 
delar med teknik och barnen hade även en tendens att koppla föremålet till hur det såg ut och 
inte till att teknik är fenomen som någon uppfunnit. Barnen behöver som sagts tidigare, spela 
spelet flera gånger och sätta in de naturliga delarna i konkreta handlingar för att öka sin 
medvetenhet av teknik.   
 
Alla barnen har varit aktiva och visat ett stort intresse för spelet och det bådar gott för 
framtiden. Roligt att spelet har uppskattats av både flickorna och pojkarna. Pedagogerna var 
positivt inställda till spelet och kunde se spelets funktion i inlärningssyfte.  
 
Val av material till teknikspelet har varit ett medvetet val genom hela skapandeprocessen. Jag 
ville få med verkliga föremål så att barnen skulle kunna befästa kunskapen bättre. Kugghjulen 
som placerats på spelbrickorna var noga genomtänkt för jag anser att pedagoger/lärare som 
arbetar med barn i förskola/skola undviker att använda svåra ord för att de tror att barnen inte 
förstår. För att barnen ska förstå dess egenskaper behöver barnen studera och undersöka vad 
och hur mycket som styrs av kugghjul i vår tekniska värld t ex klockor och cyklar.  
 
Det blev en ojämn fördelning av flickor och pojkar p.g.a. att alla utskick till föräldrar inte var 
återlämnade. Det vore önskvärt att få en jämnare fördelning för att få ett rättvisare resultat. 
Testerna fungerade bra och tanken med att ha mindre grupper var att alla barn skulle få 
komma till tals. Mina egna reflektioner utifrån testerna är att både frågorna och bilderna 
kunde ha kortats ned i antal. Barnen var otroligt duktiga och orkade tiden ut, men jag märkte 
att något barn ledsnade mot slutet. Det blev färre förklaringar och barnen nöjde sig med att 
besvara bilderna i testet med ett ja eller nej.  
 
Frågeformuläret som skickades ut till förskolläraren på respektive förskola gjordes för att se 
hur pedagogerna upplevde spelet, och om de delade min uppfattning, att spelet kan användas 
som inlärningsmaterial i teknik. Jag var även nyfiken över vad barnen tyckte om spelet. I 
resultatet kan man se att pedagogerna upplevde det svårt att besvara frågorna. Den bidragande 
orsaken till det kan vara att pedagogerna inte själva medverkade under undersökningen eller 
så hade frågorna behövts omformulerats. Istället för att skicka ut frågor i ett frågeformulär, så 
hade man kunnat intervjua pedagogerna på plats. Då hade man kunna fylla på med eventuella 
följdfrågor, men jag upplevde att förskolorna hade många inplanerade aktiviteter och det var 
inte lätt att få en tid som stämde överens med min egen planeringstid. Något som hade varit 
av intresse var att studera pedagogernas förhållningssätt till teknik i förskola, men jag valde 
att fokusera på barnens lärande i teknik.  
 
En annan alternativ metod hade varit videoobservationer. Vid videoinspelning är det lätt att 
återvända till inspelningen flera gånger, men jag anser att det är en mer tidskrävande metod. 
Nackdelen med videoinspelning är också att barnen kunde ha påverkas av omkringliggande 
faktorer. Det var något som jag beaktade då jag valde observation som metod. Jag tyckte att 
metoden passade till denna undersökning.  
 
Mina tankegångar stämmer in väl med Läroplanen att ”förskolan skall lägga grunden för ett 
livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar”.  



 

 12 
 
 

Jag ser detta spel som en introduktion i teknik. Att tillverka spelet med barnen blir ett inslag i 
den pedagogiska verksamheten. Min idé var att barnen skulle kunna göra på samma sätt som 
jag, att klippa ut tekniska föremål ur reklamblad och utifrån detta skapa spelet. Redan här får 
barnen förklarat för sig vad som är teknik. Vygotsky hade den filosofin att barn lär sig i 
samspel med andra i sin omgivning och han ansåg att det vi tillför i överföringen av kunskap 
har en betydande roll. Detta är hämtat ur Lillemyr (2002). Först skapar barnen och 
pedagogerna spelet tillsammans och sedan får barnen ytterligare kunskap genom spelet. Jag 
ser framför mig att spelet är bara en början på ett längre pågående tema där man bygger vidare 
med exkursioner, experiment och utforskande. Variation är något som Marton & Booth 
(2000) trycker på i sina undersökningar. Om barnen ska få ta del av denna kunskap, så krävs 
enligt Pramling & Sheridan (1999) att barnen tycker att innehållet är intressant. Om man har 
en god planering och är engagerad som Lillemyr (2002) pratar om, så ökar det barnens 
intresse och motivation. Barnen måste få uppleva och reflektera över sitt eget lärande för att 
få nya kunskaper och erfarenheter. Lillemyr (2002) uttrycker att barnens upplevelser kopplas 
till andra sammanhang. För att barnen ska kunna sätta in en situation i någonting behöver de 
först urskilja kunskapen och relatera till sammanhanget (Marton & Booth, 2000). Det här om 
något visar att barnen behöver erfara nya kunskaper i olika former. Detta står att läsa om i 
Läroplanen för förskolan (1998) i bakgrundsdelen.   
 
Det har varit intressant att se barnens kunskaper och föreställningar kring teknik. Vilka 
erfarenheter barnen hade med sig och vad de lärt sig på vägen. Det är svårt att bedöma barns 
kunskap, men barnen har visat intresse, motivation och nyfikenhet för spelet och lärandet.   
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Bilaga 1 
 

Till föräldrar/vårdnadshavare och barn 
 

Jag heter Annika Lindberg och är student på Högskolan i Gävle och ska göra mitt 
examensarbete i ämnet teknik.  
 
Studien är upplagt utifrån ett tillverkat teknikspel: ”Teknikhjulet” och kommer att följa 
”Learning Study” modellen. Modellen innefattar: Förtest -spela spelet - eftertest. Testen är 
inte avancerade utan det kommer vara mer som ett samtal och jag har valt observation som 
metod i arbetet. En grupp kommer jag vid två tillfällen spela spelet med och observera under 
spelets gång. En annan grupp kommer inte att få prova spelet utan resultatet från grupperna 
kommer att jämföras mellan varandra. Har spelet någon påverkan på barnens lärande i teknik?  
Detta ska även utföras på en annan förskola och jag ser med spänning fram emot att få göra 
denna studie.  
 
Materialet från momenten kommer inte att kunna kopplas till enskilt barn i den slutgiltiga 
rapporten.  
 
För att kunna observera det barnen gör/säger måste jag ha ert medgivande. Arbetet kommer 
att genomföras under vecka 43 på en av förskolorna och vecka 45 på den andra förskolan. 
 
Om ni undrar över något kan jag nås på följande nummer och e-mail adress: 
 
Annika Lindberg  
Telefon:      XXXXX 
E-mail:        plu05alg@student.hig.se 
 
Handledare: Edvard Nordlander 
Högskolan i Gävle 
Institution:   Institutionen för teknik och byggd miljö 
E-mail:         enr@hig.se 
 

Tack på förhand! 
 

Annika 
 
 
Vänligen återlämna denna del påskriven senast 081028 till barnets förskola 
 
__ 
              Ja, vi vill medverka i denna undersökning 
 
              Nej, vi vill inte medverka i denna undersökning 
 
 
Förälders/Vårdnadshavares namnteckning samt namnförtydligande: 
 
___________________________________________________________________________



 

  
 
 

Bilaga 2 
 

Förtest/eftertest – Frågor 
 

 

 Grupp 1 Grupp 2 Grupp3 
Har ni hört 
ordet teknik 
förut?       
Vad tänker 
ni på, när ni 
hör teknik?       
Finns det 
teknik i 
detta rum?          
Finns det 
teknik i ditt 
rum?        

 
Förtest/eftertest – Bilder 

 
 

Bild Grupp 1 Grupp 2 Grupp3 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 



 

  
 
 

Bilaga 3 
 

Bilder förtest/eftertest 
 
 

Bild 1       Bild 2 

                      
 

Bild 3        Bild 4 

                      
 

Bild 5           Bild 6 

                                        
 
 

Bild 7 

 
 



 

  
 
 

Bilaga 4 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
  
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Fråga 
Vad händer då man 
gnuggar en ballong 
mot sitt hår? 

 

 
Svar: 

Det blir statisk 
elektricitet 
 

 

Fråga 
Denna elektricitet 
smäller, dundrar 
och kommer från 
himlen. Vad tänker 
jag på? 

Svar: 
Åskan, blixten 

 

Fråga 
Hur tror du 
insidan på en tv 
ser ut? 

 
 

Svar: 
Inget svar är fel 
(barnens tankar) 

Fråga 
Kan man klippa 
med vanlig sax i 
plåt?  

 
 

Svar: 
Nej, en plåtsax 
behöver man 

Fråga 
I detta tekniska 
föremål kissar och 
bajsar man i? Hur 
gör man för att 
det ska försvinna? 

Svar: 
Toalett – genom 
att spola 
 

Fråga 
För att få upp en 
taklucka på en bil 
krävs det en 
teknisk del? 

 
Svar: 

Gångjärn 
 
 

Fråga 
I denna mekanism 
(leksak) drar man i 
ett snöre och då 
flyger armar och 
ben ut samtidigt. 
       Svar: 
Sprattelgubbe 

 
 

Fråga 
Är en brevlåda ett 
tekniskt föremål? 

 
 
 

Svar: 
Ja 
  

Fråga 
Är ett staket en 
teknisk 
konstruktion? 

 
 

Svar: 
Ja 
  
 



 

  
 
 

 Bilaga 5  
 

 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
  
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Fråga 
Är det teknik att 
bygga med lego?  

 
 

Svar: 
Ja, man använder 
händerna som sitt 
redskap 

Fråga 
Vad händer med 
blixtlåset då vi 
drar upp? 

 
Svar: 

Länkarna dras ihop 
då vi drar upp 
(gå gärna och titta hur det 
fungerar)  

 
 

Fråga 
Vad behöver vi för 
att t ex tända en 
lampa?  

 
 

Svar: 
Ström  

  Fråga 
Om man ska spika 
en bräda behövs 
två tekniska  
föremål (saker)? 

 
Svar: 
Hammare och spik 
 

Fråga 
Du ska skruva i en 
skruv i en vägg. 
Vad behövs då för 
verktyg? 

 
Svar: 

Skruvmejsel 

Fråga 
När man bygger en 
bro, så sätts brä-
derna under som 
sicksackmönster 
(upp-ner-upp-ner). 
Varför då? 

Svar: 
Blir stadigare att gå 
och köra bil på (titta 
på bilder - broar) 

Fråga 
När man går in i 
ett hus drar vi ner 
ett tekniskt 
föremål för att 
kunna komma in, 
vilket? 

Svar: 
Dörrhandtaget 

  Fråga 
Är karda ull en 
teknik? 

 
 

Svar: 
Ja, man Kardar 
och formar med 
händerna (kardan ser 
ut som en stor borste) 

Fråga 
Vad händer då vi 

vrider på en 
vattenkran? 
Följdfråga: 
Varför?  
Svar: 

Vattnet kommer, 
därför spärren tas 
bort 
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Fråga 
Den här saken har 
två kugghjul som 
går runt, runt, den 
låter tick-tack och 
visar vilken tid det 
är på dagen. Vad 
är det? 

Svar: 
Klockan 
 

Fråga 
Det här som jag 
tänker på behövs i 
t ex bil för att 
kunna starta och 
gå framåt. Den 
låter brum, brum. 

Svar: 
Motor 

 

  Fråga 
Vad händer då vi 
sätter på en spis? 

 
 

Svar: 
Ström tillförs och 
det blir varmt 
 

  Fråga 
När man lagar mat 
och bakar 
använder man 
massor av tekniska 
saker. Vad är det 
vi har när vi skivar 
bröd? 

Svar: 
Kniv 
 

Fråga 
Om vi ska ha varmt 
i vårt hus, vad 
behöver vi då? 

Svar: 
En panna som man 
kan elda i/el/olja 
och element som 
värmer leder ut i 

Fråga 
Är marken och 
jorden teknisk 
sak? 

Svar: 
Nej, det är naturligt i 
vår natur och inget 
man kan tillverka/göra 
(här kan man också få 
in om människan, luft, 
vatten mm). 

 

Fråga 
Jag tänker på ett 
föremål: 
Den har fyra hjul, 
handtag och 
bebisar brukar 
sitta/ligga i den. 
Vad är det? 

Svar: 
Barnvagn 

 

Fråga 
Har du sett denna 
skylt förut? 

           
Är skylten en 
teknisk 
konstruktion?  
Svar: Ej svar - ledande 
för barn som kan läsa 

Fråga 
Nämn två tekniska 
föremål/fordon 
som har hjul. 

 
Svar: 

Traktor, flygplan, 
polisbil, dockvagn  
o s v  

 



 

  
 
 

Bilaga 7  
 

 
 
  
 
 
 

 
 

 

Fråga 
Om det regnar ute 
behöver bilens 
vindruta torkas. 
Vad är det som 
styr 
vindrutetorkaren? 

Svar: 
Motor som gör så att 
torkararmen pendlar 
fram - tillbaka 

 Fråga 
Varför kan man 
svänga med en 
cykel? 

Svar: 
Stången som styret 
sitter på går ner till 
framhjulets 
styrlager, som gör 
så att du kan svänga  

Fråga 
Vilken färg har en 
reflex på en cykel 
i fram och bak? 

 
Svar: 

Fram-vitt(ljust), 
bak-röd 
   


