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Sammanfattning: Studiens syfte är att belysa teknikens mångfald samt att 
analysera hur man kan väcka barns intresse för teknik och hur man kan skapa 
inlärningstillfällen i förskolan. Undersökningen bygger på en litteraturstudie. 
Forskning och teknikprojekt har studerats. 

Resultatet visar att framför allt förebilder, teknikmedvetenhet och 
undervisningsmetod har påverkan på barns teknikintresse. Vidare behöver barn 
komma i kontakt med gammal, enkel och synlig teknik, vilket man kan utgå ifrån 
vid planering av förskoleverksamheten i teknik. En slutsats är att lärare i förskolan 
och grundskolans tidigare år behöver göras medvetna om teknikens mångfald. 
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1 INLEDNING

Antalet sökande till tekniska utbildningar på gymnasiet och högskolan sjunker 
(Lindahl, 2003). Skolverkets statistik visar att antalet sökande till gymnasiets 
teknikprogram sjunkit ytterligare sedan 2003, men att det under läsåret 2007/2008 
skett en ökning (se bilaga 1). Sökande till högskoleingenjörsutbildningar sjunker 
också, medan antalet sökande till civilingenjörsutbildningar ökar (Eriksson, 2008). 
Vi har flera gånger under utbildningens gång diskuterat detta och hur man skulle 
kunna skapa ett större intresse för naturvetenskap och teknik bland unga.  En möjlig 
orsak till det låga teknikintresset är enligt Lindahl (2003) att dessa ämnen kommer 
in sent i grundskolan. Hon menar att barn redan i årskurs fem har en klar bild av sitt 
framtida yrkesval. Barnen har också oftast en vag bild av vad teknik innebär. 
Barnens vaga bild av teknik kan göra att deras bild av teknikyrken är begränsad. 
Även om barnen bekantat sig med teknik har det oftast varit invävt i något annat 
ämnesbegrepp som gjort att barnen inte varit medvetna om att det de gjort är teknik 
(Lindahl 2003).

Harriet Aurell (1999) tror att en orsak till att framför allt flickor i låg utsträckning 
söker sig till tekniska utbildningar är att teknikämnet i skolan fokuseras på så kallad 
hård teknik.  Det  vill  säga teknik i  bilar  och andra maskiner.  Under  mina VFU-
perioder har jag upplevt att barn tidigt arbetar med saker som skulle kunna kallas 
teknik. Att bygga lego, bygga i sandlådan, tova ull, trä halsband och väva är teknik. 
Men barnen vet inte om detta och blir sällan uppmärksammade på att det håller på 
med teknik. Detta stämmer väl in på den bild som Lindahls (2003) undersökning 
visar.

Mitt intresse för problemområdet har väckts under min studietid på högskolan. På 
högskolan har teknik blivit  roligt  och jag har upptäckt en vilja att  förmedla den 
tekniksyn jag själv mött på högskolan till mina framtida elever. Under min uppväxt 
kom jag tidigt i kontakt med teknik, eftersom jag har en teknikintresserad pappa. 
Detta var dock inget som jag kopplade till  skolämnet teknik eller  möjliga yrken 
med  teknikinriktning.  Tekniken  under  min  grundskoletid  bestod  i  ett  fåtal 
lektionstillfällen under årskurs åtta. Under dessa lektioner bestod undervisningen av 
att löda, bocka, nita och koppla elkablar samt rita ritningar med millimeterprecision. 
Ingenting  som inspirerade  varken  mig  själv  eller  mina  kvinnliga  klasskamrater. 
Under  gymnasietiden  valde  jag som många  andra  bort  tekniken,  till  förmån för 
samhällsvetenskap och språk.

Syfte

Jag vill genom mitt examensarbete ta reda på några forskares syn på teknikämnet 
och hur detta kan kopplas till förskolan och skolans tidiga år, med detta menar jag 
barn upp till nio års ålder. Syftet är att belysa teknikämnet i ett större perspektiv än 
vad som är vanligt  i  grundskolan samt  göra läsare  mer  medvetna  om teknikens 
mångfald.
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1.1 Bakgrund

1.1.1 Vad är teknik?

Ordet teknik kommer av nylatinska begreppet technica (SAOB 2008) vilket 
utvecklades ur latinets technicus som betyder konstfull eller till konst hörande. 
Grekiskans tecnikov (av tevcnh) översätts som konst eller medel. Dessa begrepp 
stammar ur sanskrit, táksati (= timrar, bygger) och armeniska t‘ek‘em ( = vrider, 
flätar). Begreppet teknik definieras som:
 

1, (lära om l. behärskande av) tillvägagångssätt som används vid utövandet  
av verksamhet som kräver särskild färdighet l. utbildning; konstfärdighet;  
särsk. i fråga om hantverk o dyl.

 2, verksamhet som bygger på naturvetenskaplig kunskap o. utnyttjar denna 
hantverksmässigt (SAOB 2008).

Ibland definieras teknik som praktiskt tillämpad naturvetenskap, något som Sjøberg 
(2005) motsätter sig. Han ser teknik som ett mycket vidare begrepp. Ett sätt att 
förstå teknik är att jämföra den med naturvetenskapen. Det blir då tydligt hur olika 
väsen dessa två ämnen grundar sig på. Skillnaden mellan naturvetenskap och teknik 
ligger i ämnenas grund. 

Naturvetenskapen har som mål att beskriva och undersöka världen medan teknikens 
mål är att uppfinna nya lösningar som kan underlätta i vår vardag. Inom teknik är 
det mest intressant att veta om och hur något fungerar. Förklaringen varför något 
fungerar hamnar istället under naturvetenskap. Teknikern vill veta hur, naturvetaren 
vill veta varför. Teknik kan också kopplas till andra ämnesområden exempelvis 
ekonomi, eftersom man inom tekniken söker en funktionell lösning som kräver så 
lite material som möjligt (Sjøberg, 2005). Alltså kan man se tekniken som ett slags 
problemlösning, utifrån givna ekonomiska och funktionella mål.

Blomdahl (2006) menar att det finns en fara med att tala om teknik som 
problemlösning. Uttrycket kan ge sken av att det enbart finns en lösning som är den 
rätta. Risken är då att barnens skaparlust går förlorad. Teknik skall vara ett ämne 
där barnet utifrån sina erfarenheter och intressen får fundera ut lösningar. Tekniska 
uppdrag kan därför vara ett bättre begrepp än problemlösning. Ett uppdrag för 
tankarna mer till en gemensam riktning där det finns flera möjliga 
lösningsalternativ (Blomdahl, 2006). 

Definitionen av teknik som tillämpad naturvetenskap kommer ur den utredning som 
låg till grund för Läroplanen Lgr80 (Bjurulf, 2008). Man ville lätta upp skolans 
teoretiska del genom att införa ett obligatoriskt praktiskt ämne som kunde belysa 
teorierna och motverka skoltrötthet. Bjurulf (2008)  menar, liksom Sjøberg (2005), 
att tekniken måste ses i ett vidare perspektiv. Hon ser tekniken som dels tingen (bil, 
dator etc.) men teknik är också den kunskap och process som behövs för att 
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framställa tingen samt den påverkan de har eller kan ha på samhället och 
människors liv. Grunden till framställning av tekniska ting ligger i den funktion 
man vill uppnå (Bjurulf, 2008), eller i Sjøbergs (2005) mening i det problem man 
vill lösa. Teknik är alltså ett brett begrepp som grundar sig på att människan vill 
lösa ett problem eller skaffa fram ett hjälpmedel med en viss funktion. 

1.1.2 Tekniken i skolan och förskolan

Teknik som skolämne har en kort historia jämfört med andra skolämnen (Blomdahl 
2006, Bjurulf 2008). Till skillnad från många andra skolämnen som har en teoretisk 
tradition har tekniken en praktisk tradition. Historiskt sätt var exempelvis 
naturvetenskap något som ingick i de högre ståndens utbildning. Teknik var 
däremot de lägre ståndens kunskap som lärdes praktiskt från generation till 
generation. Detta har påverkat tekniken som skolämne eftersom ämnet inte har den 
starka akademiska koppling som exempelvis naturvetenskapen har. En svagare 
akademisk koppling kan vara både positiv och negativ. Ämnet blir friare men 
saknar den historiska koppling till skolvärlden som många andra ämnen har.

När teknik infördes i skolan var det först som ett valbart ämne som mestadels 
handlade om verkstadskunskap. I och med läroplanen Lgr 80, förändrades ämnet, 
eftersom teknik blev ett obligatoriskt skolämne. Tekniken kom att bli en slags 
praktisk tillämpning av naturvetenskap. Nästa milstolpe är läroplanen Lpo94, då 
teknik fick en egen kursplan, vilket kan tolkas som att ämnet fick status som egen 
profession. Trots detta är ämnet teknik fortfarande anonymt och många lärare i 
framför allt de lägre årskurserna saknar kunskap om teknikundervisning (Blomdahl 
2006, Bjurulf, 2008). 

Förskolan fick sin första läroplan 1998 (Lpfö98). Kunskapstraditionen i förskolan 
skiljer sig från grundskolans. Medan grundskolan är obligatorisk för alla barn är 
förskolan en frivillig skolform. I förskolan läroplan finns inga uppnåendemål, likt 
de som finns i grundskolans läroplan. Pedagogiken grundar sig på det kompetenta 
barnet som skall ges förutsättningar att själv, genom leken, hitta sin kunskap. 
Förskolan växte fram ur barnkrubbor och barnträdgårdar som drevs av ideellt 
arbetande kvinnor som tog hand om arbetarklassens barn medan deras mödrar 
arbetade. Lärarinnorna skulle vara förebilder för barnen, de skulle inte undervisa 
utan vägleda barnen. Undervisning var något man ansåg höra till skolans värld 
(Hartman, 2005). I läroplanen (Lpfö98) står följande som kan kopplas till teknik:

Förskolan skall motverka traditionella könsmönster. 
Tekniken är av tradition maskulin (Karlsson, & Lundberg, 2007), förskolan är av 
tradition feminin att förena dessa två kan alltså vara ett sätt att motverka 
traditionella könsroller.

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande.
Förskolan är i samarbete med barnens hem det första steget där barnen kan skapa 
sig erfarenheter och kunskaper för livet. 
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Barnet skall också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och 
lösningar.
Sjøberg (2005) ser tekniken som en typ av problemlösning. Utifrån hans 
resonemang är alltså teknik, ett sätt att ge barn möjligheter till att söka lösningar på 
problem.

Förskolan skall sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i 
begrepp.
Små barn lär sig hela tiden, genom att använda och prova nya ord lär de sig 
begreppens innebörd. När begreppen lärs in i sitt sammanhang, kan barnen koppla 
ihop begreppet med verkligheten. För att barnen skall ta till sig tekniska ord 
behöver de göra bekantskap med tekniken (Sträng & Persson, 2003).

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sitt ord- och begreppsförråd
Inom tekniken finns en mängd olika begrepp, exempelvis verktygens namn. Genom 
att använda verktyg och tekniker i ett sammanhang där pedagogen sätter namn på 
dem kan barnen utvidga sitt ordförråd. Barnen kan samtidigt på ett konkret sätt 
skapa sig en bild av vad begreppet innebär (Davidsson, 2007).

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga
Björklund (2008) menar att teknikämnet har stora likheter med estetiska ämnen, då 
skapandet i både estetiska ämnen och teknik bygger på så kallad tyst kunskap.

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa 
och konstruera med hjälp av olika material och tekniker
Små barns lärande skall enligt läroplanen grundas på lek. En alltför strukturerad 
undervisningsmetod kan motverka sitt syfte. Förskolan skall i samarbete med 
hemmet erbjuda barnen möjligheter att på ett lekfullt sätt ta till sig kunskaper och 
erfarenheter.

1.1.3 Möjliga orsaker till lågt intresse

Orsakerna till dagens låga intresse för teknik är många. Att försöka beskriva alla är 
förmodligen omöjligt. Meningen med denna del är att ge en överblick över de 
orsaker som generellt kan ha påverkan på barns och ungas intresse för teknik. Som 
tidigare nämnts har tekniken som skolämne en förhållandevis kort historia. En orsak 
till att teknik av många anses som svårt kan vara att ämnet inte har en historisk 
koppling till den akademiska världen (Ginner, 2008). Ämnet har därför ingen stark 
karaktär som direkt kan kopplas till något av de olika ämnespaket som av tradition 
finns i skolan, exempelvis naturvetenskap. Dock har man länge ansett att tekniken 
självklart hör hemma bland de naturvetenskapliga ämnena, något som forskningen 
försökt arbeta bort (Ginner, 2008).

Inom högre teknisk utbildning utgör andelen kvinnor endast 20 procent (Wågman, 
Aurell & Davidsson, 2005). Teknikprogrammet som var tänkt att höja andelen 
teknikstuderande på gymnasiet, har visat sig locka färre studerande än vad man 
hade hoppats (Lindahl, 2003). En av anledningarna till att få elever generellt väljer 
att läsa tekniska utbildningar, kan vara att man börjar för sent med 
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teknikundervisningen eller att ämnet i de lägre åldrarna är allt för anonymt 
(Wågman, Aurell & Davidsson, 2005). Att andelen flickor på tekniska utbildningar 
är lågt tror man på KomTek beror på teknikämnets av tradition manliga karaktär. 

De förebilder som finns inom teknikområdet är framförallt manliga. Konsekvensen 
av detta kan bli att flickor associerar teknik som något okvinnligt, en norm som kan 
vara svår att bryta mot när flickorna i tonåren, då de också väljer 
gymnasieutbildning, skapar sin kvinnlighet. Att fler kvinnor skall lockas till 
tekniska yrken är viktigt ur flera perspektiv. Framför allt blir kvinnliga tekniker 
förebilder för flickor, dessutom kan kvinnor tillföra aspekter på teknikutvecklingen 
utifrån sina erfarenheter som kvinnor. Exempelvis har man på KomTek märkt att 
flickor och kvinnor ser mer till vem som skall använda tekniken medan män ser 
tekniken i ett snävare perspektiv (Karlsson & Lundberg, 2007).

1.1.4 KomTek

Som ett försök att öka teknikintresset bland flickor och pojkar startades de 
kommunala teknik- och entreprenörsskolorna (Salminen Karlsson, 2005).  Nutek 
skapade idén om KomTek. Efter ett regeringsuppdrag startades det första KomTek i 
Örebro 2003, genom samarbete mellan Nutek, AMS, Örebro kommun och svenska 
EFS-rådet. KomTek är tänkt att fungera som en fritidsaktivitet som kan komplettera 
undervisningen i skolan. Mekanik, elektronik och IT är de teknikområden som man 
utgår ifrån (Wågman, Aurell & Davidsson, 2005).

KomTek-pedagogiken bygger på Lill Stjerndahls, Kristina Edvalls och Harriet 
Aurells erfarenheter från teknikprojekt riktade mot skola och kvinnliga 
arbetssökande (Karlsson & Lundberg, 2007). Vygotskijs, Freires, Freinets och 
Montessoris tankar om pedagogik har inspirerat arbetssättet på KomTek. Ett 
centralt förhållningssätt är att praktiska erfarenheter är en förutsättning för lärande i 
teknik (Davidsson, 2007). 

Projektet KomTek har visat sig vara en bra metod för att göra barn medvetna om 
vad teknik är. Idag finns KomTek i sju kommuner. 

1.1.5 CETIS

Centrum för teknik i skolan grundades 1993 vid Linköpings universitet. Efter ett 
regeringsuppdrag 1996 blev CETIS ett nationellt resurscentrum som skall arbeta för 
att utveckla och stimulera teknikundervisningen i skola och förskola. Med hjälp av 
samarbetspartners i skola, förskola och näringsliv vill man arbeta för att alla elever 
skall ges möjlighet att skapa sig en teknisk allmänbildning. Detta behövs i dagens 
samhälle då alla samhällsmedborgare bör kunna ta ställning till en mängd olika 
tekniska dilemman i vardagen. CETIS stödjer utvecklingen genom att anordna 
konferenser och utbildningsdagar, fyra gånger om året ger man också ut en skrift 
om teknik i skolan.
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1.1.6 NoT-projektet

NoT-projektet (Naturvetenskap och teknik projektet) bildades 1998 efter ett 
regeringsuppdrag (Myndigheten för skolutveckling, 2004). Syftet med NoT-
projektet är att arbeta för att barn och unga skall få ett ökat intresse för teknik och 
naturvetenskap. Man arbetar också för att utveckla undervisningsmetoderna inom 
området. Detta i samarbete med högskolor, universitet och näringliv. Från och med 
2003 bestämde man sig för att inrikta verksamheten mot yngre barn. Projektet ger 
stöd till kompetensutveckling av lärare samt till kommuner som satsar på 
utveckling av didaktiken inom det naturvetenskapliga och tekniska området. 
Filosofin är att inspirera de vuxna, i barns närhet, så att de kan föra inspirationen 
vidare till sina elever (Myndigheten för skolutveckling, 2004).

1.2 Frågeställningar

Undersökningen vill ge svar på följande frågeställningar:
1. Hur väcker man barns intresse för teknik?
2. Hur skapar man tillfällen till tekniklärande i förskolan och skolans tidiga år?
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2 METOD

2.1 Urval

Författarnas koppling till  ämnet kontrollerades dels genom författarpresentation i 
böckerna samt genom internetsökning på författarnamnen. Texterna valdes utifrån 
relevansen för studiens syfte och frågeställningar samt efter författarens koppling 
till forskningsvärlden. Här följer en kort presentation av de utvalda författarna.

Harriet Aurell är en av innovatörerna till KomTek-verksamheten. Hon arbetar på 
arbetsmarknadsstyrelsen med frågor som rör kvinnor och teknik. 

Veronica Bjurulf disputerade 2008 vid Karlstads universitet, hennes forskningsområde ligger i 
teknisk ämnesdidaktik och hur lärare förhåller sig till  teknikundervisningen.

Eva Blomdahl disputerade 2007 vid Stockholms universitet. Hon är verksam som 
lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Blomdahl forskar i naturvetenskapens och 
teknikens didaktik, främst kring teknikämnet och teknikundervisning i grundskolans tidigare 
år. 

Gunilla Mattson är fil. Lic vid Göteborgs universitet. Hon forskar kring hur ämnet teknik i 
grundskolan uppfattas av elever, studenter och lärare.

Thomas Ginner är fil dr och universitetslektor vid Linköpings universitet, där förestår han det 
nationella resurscentrumet CETIS (Centrum för teknik i skola och förskola).

Jan-Erik Hagberg forskar vid Linköpings universitets forskarskola (FontD). Hans 
huvudområde är teknikens historia och den nya teknikens inverkan på den äldre generationen. 

Magnus Hultén är lärare och forskare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Han forskar kring 
naturvetenskapens didaktiska form och förändring i folkskolan och grundskolan.

Ingrid Karlsson är lektor i pedagogik vid Linköpings universitet. Hon forskar kring genus och 
utbildning. 

Martin Lundberg är doktorand i pedagogik vid Linköpings universitet. Han forskar kring 
demokrati och lärande.

Britt Lindahl är universitetslektor i naturvetenskaplig ämnesdidaktik och fysik vid Högskolan 
i Kristianstad. Hon går forskarutbildning vid Göteborgs universitet där hon studerar 
sambandet mellan intresse, förståelse och förmåga inom de naturvetenskapliga ämnena och 
teknik.

Minna Salminen Karlsson är docent vid Uppsala universitet. Hon forskar kring genus i 
teknikundervisningen och genus i organisationer.  
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Svein Sjøberg är professor vid universitetet i Oslo, han kan betraktas som något av en guru i 
forskningen kring naturvetenskapsdidaktik. Sjøberg forskar kring sociala, kulturella och 
etiska aspekter till naturvetenskap i skolan samt kring genus i naturvetenskapssammanhang.

Camilla Schreiner är doc scient vid universitetet i Oslo. Hon är med i forskningsprojektet 
ROSE (the Relevance Of  Science Education), där hon forskar kring ungdomars inställning 
till naturvetenskap och miljö. Schreiner har en masters degree i geofysik.

2.2 Datainsamlingsmetoder

Studien bygger på en litteraturundersökning, det vill säga undersökningen bygger 
på fakta från tidigare publicerat material som analyserats och sammanställts till en 
helhetsbild  över  problemområdet  (Johansson  och  Svedner  2006).  Materialet  är 
insamlat  utifrån  studiens  frågeställningar.  Dessa  och  studiens  syfte  har  utgjort 
grunden för litteratursökningen. Johansson och Svedner (2006) beskriver två sätt att 
analysera texter, dels analys text för text och dels analys utifrån olika kategorier. 
För denna studie har det senare alternativet valts, eftersom syftet var att studera vad 
som  forskats fram inom området, och det därför rör sig om ett på förhand okänt 
antal källor.  

2.3 Procedur

Utifrån studiens syfte och frågeställningar gjordes en generell litteratursökning på 
biblioteket, sökorden som användes där var teknik, teknik i förskolan, teknik för 
barn, teknikdidaktik samt naturvetenskapsdidaktik. Sökningen gav ett fåtal 
relevanta träffar och följande litteratur studerades närmare; 

Naturvetenskap som allmänbildning (Sjøberg, 2005), 
Teknik i skolan (Ginner & Mattson red. 1996)

Utifrån dessa böcker gjordes en sökning efter ytterligare publicerat material av 
samma författare samt de organisationer och samarbeten som författarna nämner i 
litteraturen.

Efter  tips  från  handledaren  om  KomTek-projektet,  gjordes  en  sökning  på 
organisationen.  KomTek  arbetar  för  ökat  teknikintresse  bland  annat  genom  att 
erbjuda teknik som fritidsaktivitet.  Projektet drivs delvis med stöd av Nutek i ett 
flertal kommuner. Många av kommunerna har en egen hemsida för sitt KomTek. 
Projektet  har  pågått  sedan  2003  och  ett  flertal  rapporter  finns  om  hur  arbetet 
startades samt hur utfallet varit. Antalet KomTek stiger eftersom det visat sig vara 
ett,  utifrån  grundarnas  mål,  lyckat  koncept.  Arbetssättet  finns  beskrivet  i 
KomTekboken (2005).
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En del  material  angående teknikundervisning  har  ingått  som kurslitteratur  under 
lärarutbildningen. Dessa har fungerat som inspiration och utgångspunkt för vidare 
litteratursökning. 

2.4 Analysmetoder

Den  utvalda  litteraturen  har  studerats  utifrån  studiens  frågeställningar.  Löpande 
noteringar har förts samt sammanställts utifrån varje frågeställning. Anteckningarna 
har  analyserats  för  att  se  samband  och skapa  en  helhetsbild.  Därefter  har  olika 
kategorier  skapats utifrån de svar som analysen gett.  Avsikten var att ta reda på 
vilken  forskning  som  finns  inom  området  samt  vad  denna  forskning  säger 
beträffande studiens frågeställningar.
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3 RESULTAT

3.1 Hur väcker man barns intresse för teknik?

Studiens syfte är att ge en bild av den forskning som finns inom området. Orsakerna 
till barns och elevers låga intresse för teknikutbildning kan vara en mängd olika 
aspekter som forskningen hittills inte tagit i beaktande. Detta medför att det finns 
flera möjliga vägar till barns teknikintresse (Ginner 1996). Studiens fokus är därför 
att beskriva hur man kan väcka barns teknikintresse, inte hur man skall göra. Här 
nedan redovisas resultaten utifrån tre olika kategorier.

Teknik, ett anonymt ämne

Ett problem när det gäller att väcka barns intresse för teknik är teknikämnets 
anonymitet. Dagens teknik, som barn kommer i kontakt med, är oftast dold bakom 
skyddande höljen (Wågman, Aurell & Davidsson, 2005). Barnen ser inte vad som 
sker inuti. Salminen Karlsson (2005) jämför med pojkar som växte upp under 1950- 
och 60-talen. Hon kallar dem Meccanopojkar. Under dessa pojkars uppväxt var 
Meccano en populär leksak som de flesta pojkar kom i kontakt med. Pojkarna 
byggde med Meccano både enskilt och tillsammans, vilket gav dem kunskaper om 
att konstruera och diskutera konstruktioner med andra tekniskt intresserade. Idag är 
många av dessa pojkar ingenjörer, ett yrkesval som kan bero på barndomens lek 
med Meccano (Salminen Karlsson, 2005). En annan skillnad mellan 
Meccanopojkarnas uppväxt och dagens barns är att det då var vanligare att laga det 
som var trasigt, medan man i dagens samhälle oftare slänger det trasiga och köper 
nytt (Wågman, Aurell & Davidsson, 2005). Kanske bidrog detta till att 
meccanopojkarna tidigt såg nyttan med teknikkunnande medan dagens barn sällan 
ges möjlighet att se tekniken innanför skalet. Teknik blir då något svårt, som inte 
hör till vardagen.

Under meccanopojkarnas uppväxt var samhällets attityd mot teknik annorlunda mot 
idag. De flesta vuxna hade upplevt exempelvis elektricitetens intåg i vardagen och 
hur deras liv radikalt förenklades av den tekniska utvecklingen (Sjøberg, 2005). 
Dagens vuxna har inte upplevt en lika omfattande utveckling, vilket gör att de inte i 
samma utsträckning häpnas över teknikens framtåg. En meccanopojke berättar att 
det under hans uppväxt var vanligt att hela familjer gjorde utflykter till exempelvis 
brobyggen, bara för att få se tekniken och alla maskiner (se bilaga 2). Kanske kan 
man hämta inspiration till dagens teknikundervisning från meccanopojkarnas 
uppväxt.

Tekniken är också förhållandevis anonym i skolvärlden, där teknik ofta inordnas 
under andra skolämnen (Blomdahl 2006). Barnen kan därför ha svårt att förstå vad 
som egentligen är teknik. Är tekniken anonym undanhålls viktig information i 
barnens bildskapande av vad teknik innebär för dem. En förutsättning för att barn 
skall skapa sig ett intresse för teknik är att de känner till ämnets karaktär, vad det är 
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och vad det kan innebära (Sjøberg 2005). Det är alltså viktigt att i förskolan och de 
yngre åldrarna arbeta med tekniken ur ett ”lära känna”-perspektiv. Barnen behöver 
bli förtrogna med konkret och vardagsnära teknik. Kunskap som de senare kan 
bygga vidare på i det livslånga lärandet. Förskolan skall enligt läroplanen (Lpfö 98) 
lägga grunden för barnens fortsatta utbildning och inspirera dem till att vilja skaffa 
sig erfarenheter och kunskap. 

Trots att teknik är ett brett begrepp är den teknik som eleverna möter i grundskolan 
förhållandevis enkelspårig. Ofta utgår man från tekniken som tillämpad 
naturvetenskap (Ginner, 1996). Här finns risken att mycket av teknikens 
ämnesövergripande karaktär hamnar i skymundan. Elever som anser sig svaga i 
naturvetenskapliga ämnen, gör sig en bild av att vara svaga även i teknik. I ett 
bredare perspektiv kan man koppla teknik till andra ämnesområden som ger 
eleverna flera bilder av vad teknik kan innebära. Exempelvis kan samhällskunskap, 
och framförallt ekonomi, vara en infallsvinkel. Teknikens mål är ju att skapa 
lösningar som också är ekonomiskt försvarbara. Design är en annan infallsvinkel. 
För att tilltala teknikanvändaren måste tekniken designas både utseendemässigt och 
användarvänligt. På KomTek är design ett sätt att locka fler flickor till 
teknikkurserna (Karlsson & Lundberg, 2007).

Flickor och kvinnor är generellt svåra att locka till högre tekniska utbildningar. 
Detta beror troligtvis inte på att flickor är mindre teknikintresserade än pojkar. 
Snarare beror det på teknikens av tradition manliga kultur (Karlsson & Lundberg, 
2007). Detta har även påverkat grundskolans teknikundervisning, där fokus ligger 
på vad man skulle kunna kalla manlig teknik. Det vill säga teknik som av tradition 
använts och utvecklats av män. Teknik som återfinns i kvinnans traditionella värld 
glöms ofta bort. Fler vägar till teknikintresse kan skapas genom en allmän 
attitydförändring till teknik. Om alla barn och elever får möta både manlig och 
kvinnlig teknik, utan att dessa traditionella etiketter används, kanske teknikintresset 
ökar. Detta är ett av KomTeks mål, som man hittills inte kunnat mäta utfallet av 
eftersom projektet pågått under för kort tid (Karlsson & Lundberg, 2007).      

Teknikintresserade flickor saknar oftast den tekniska grundkunskap som många 
pojkar stimulerats att utveckla av män i sin närhet (Wågman, Aurell & Davidsson, 
2005). Flickorna får stimulans och uppmuntran inom andra områden vilket ger dem 
signaler om hur de som blivande kvinnor bör förhålla sig till teknik. När flickor 
läser teknik i skolan förutsätts de ha samma grundförutsättningar som pojkar. För 
att öka flickors förutsättningar skulle man inom förskolan kunna arbeta för att ge 
dem en teknisk grundförståelse. Detta genom att uppmuntra alla barns (oavsett kön) 
intresse för att bygga och konstruera, men också göra dem uppmärksamma på 
teknikens bredd. Läroplanen (Lpfö 98) föreskriver att man inom förskolan skall 
motverka traditionella könsroller. Att arbeta med teknik kan alltså vara ett sätt att 
arbeta med läroplanens strävansmål. 
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Förebilder

Barns bild av människor som är tekniska eller arbetar med teknik kan påverka deras 
intresse för tekniken (Sjøberg 2005). En positiv förebild stimulerar intresset medan 
en negativ kan släcka intresset helt. I dagens samhälle kommer barn i kontakt med 
förebilder både i form av människor i sin närhet men också i böcker, tidningar, TV, 
filmer och datorspel. Ofta framställs tekniska personer som lite originella, någon 
som kan vara svår för barnen att identifiera sig med. Exempelvis "Uppfinnar-Jocke" 
i Kalle Anka, som lever ensam och vars hela liv tycks kretsa kring uppfinnandet 
(Sjøberg, 2005). Kanske får barnen uppfattningen att livet som tekniker/uppfinnare 
är svårt att kombinera med annat spännande som de vill hinna med i sin vardag. För 
att väcka barns teknikintresse kan man alltså arbeta med positiva förebilder som kan 
ge barnen en mer rättvisande bild än den som framställs i media. 

Kvinnliga förebilder inom teknikområdet är få. Detta är också något man kan arbeta 
med i förskolan. Eftersom förskolan av tradition är kvinnodominerad borde det 
finnas rika möjligheter att ge barnen kvinnliga teknikförebilder i förskolan. Kanske 
kan man försöka hitta förebilder, både kvinnliga och manliga, i det lokala 
näringslivet. Med tanke på ovanstående om teknikens snäva framtoning i skolan, 
kan teknikförebilder finnas även inom områden som traditionellt räknas som icke-
tekniska. Ett problem som tekniken har i dagens samhälle är att flera generationer 
barn och vuxna har liten kunskap om teknikens stora upptäckter och vad de betydde 
för mänskligheten när de kom (Sjøberg, 2005). Här finns en möjlighet att låta 
barnen i förskolan ta del av äldre människors minnen av stora tekniska genombrott 
och hur de påverkat personens liv. Kanske kan ett möte med en person som upplevt 
och kan berätta om detta öka intresset för teknik.

I skolan och förskolan är de viktigaste förebilderna lärarna och i viss mån de äldre 
barnen/eleverna (Lärarförbundet, 2002). Lärarnas förhållningssätt till teknik är 
därför en bidragande orsak till barnens/elevernas intresse för ämnet. Salminen 
Karlsson (2005) menar att lärare i förskolan och skolans tidigare år ofta saknar 
utbildning inom teknikområdet. Många av dessa lärare har själva en negativ bild av 
skolämnet teknik. De associerar teknik som något svårt. Här finns en risk att lärarna 
för över sin egen tekniksyn på sina elever. På KomTek har man gjort försök med 
inspirationsträffar för lärare som arbetar med barn i åldrarna tre till nio år. Träffarna 
och de deltagande lärarnas kommentarer visade att många av dem var osäkra på vad 
teknik egentligen är. När det gäller att väcka teknikintresset hos barn såg man på 
KomTek att träffar där lärare får inspiration från varandra men också från 
exempelvis KomTek, kan vara ett sätt att höja intresset hos lärarna i förskolan och 
de yngre åldrarna. Lärarna har då bättre förutsättningar för att ge barnen och 
eleverna en positiv och intresseväckande bild av teknik (Salminen Karlsson, 2005). 
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Undervisningsmetod

Tillvägagångssättet när man arbetar med teknik är också en viktig aspekt på hur 
barnen/eleverna uppfattar tekniken. När man arbetar med yngre barn är det viktigt 
att ge dem möjligheter att upptäcka med hela kroppen (Wågman, Aurell & 
Davidsson, 2005). Barn som inte kan läsa har svårt att ta till sig kunskap i textform. 
Genom att praktiskt erfara teknik aktiveras hela kroppen vilket ger barnen/eleverna 
erfarenheter genom flera sinnen. Dessa erfarenheter kan sedan länkas ihop till en 
helhetsförståelse som kan ligga till grund för barnens fortsatta fördjupning i ämnet, 
längre fram i skolan. Grunden för att väcka teknikintresset ligger i upplevelsen av 
teknik som något roligt. På KomTek arbetar man efter devisen att teorin kan 
komma in först när den behövs i praktiken (Wågman, Aurell & Davidsson, 2005). 
För de yngsta barnen är ofta upplevelsen nog, förståelsen kommer senare. 

När man arbetar med yngre barn kan en utgångspunkt vara funderingar kring hur 
saker fungerar (Ginner, 1996). Genom att utgå från barnens/elevernas funderingar 
kan kunskapen kopplas till något som är intressant för dem och i deras vardag. 
Sjøberg och Schreiner (2005) menar att en av anledningarna till elevers låga 
intresse för teknik är att teknikundervisningen inte utgår från sådant som känns 
relevant för eleverna. I förskolan och skolans tidiga år läggs grunden för barnens 
uppfattning av teknik och teknikutbildning. Därför är det viktigt att barnen/eleverna 
får upplevelser av teknik som de kan knyta an till. Men barnen/eleverna måste 
också göras medvetna om att det är teknik de håller på med. Då kan de koppla sina 
upplevelser och erfarenheter till begreppet teknik. 

Tekniken måste kopplas till barnens vardag för att de skall finna den intressant. 
Inom NoT-projektet, gjordes ett pilotprojekt där man utifrån några flickors 
hästintresse angrep tekniken (Myndigheten för skolutveckling, 2004). Man såg att 
flickornas intresse för teknik var lättväckt, trots att man bitvis gick djupt in i 
området, vilket gjorde att kopplingen till hästar inte alltid var tydlig . Att angripa 
tekniken genom ett område som barnen finner intressant kan alltså bidra till att 
väcka ett intresse för tekniken i sig. I förskolan skulle detta kunna frambringas 
genom att utgå från tekniken som finns i exempelvis leksaker. NoT-projektets 
hästsatsning visade sig dock vara en ganska dyr undervisningsform eftersom man 
samarbetade med ridsportorganisationer för att få in hästkompetensen i lärarlaget 
(Myndigheten för skolutveckling, 2004). Detta skulle möjligen kunna underlättas 
genom att hitta tekniklärare med hästintresse.  

Lärarens förhållningssätt påverkar barnens bild av tekniken (Bjurulf, 2008). 
Förhållningssättet bygger på lärarens egen förståelse av teknik och 
teknikundervisning i förskola och skola. Utifrån sin förförståelse bygger läraren 
upp innehållet i sin undervisning vilket påverkar den kunskap och förståelse som 
barnen får möjlighet att skapa sig. Lärarens teknikkunskap påverkar också den 
trygghet som läraren känner i sin yrkesroll, vilket kan påverka dennes val av 
undervisningsmetod. Kunskap ger läraren fler möjliga perspektiv på 
teknikundervisningen, men här krävs också ett engagemang för att hålla kunskapen 
aktuell. 



Teknik för yngre barn – en litteraturstudie 17
Elisabeth Karlsson

En lärare som är trygg i sin yrkesroll, kan antas vara mer öppen för  att utveckla 
undervisningen utifrån sina elever eftersom de känner större förtroende för sig 
själva i sin roll som lärare. Björklund (2008) skriver om Bröderna Dreyfus fem 
kunskapssteg som krävs för att läraren skall göra kunskapen till sin. Dessa steg går 
från novis till expert där experten kan använda sin kunskap utan att planera medan 
novisen är beroende av mer struktur och framförhållning. Ju högre upp läraren 
befinner sig i  kunskapsstegen desto friare kan denne vara i sin lektionsplanering. 
En lärare med gedigen ämneskunskap har alltså lättare att spontant följa elevernas 
kunskapsinhämtande. Risken är dock att experten blir blind för det som eleverna 
finner svårt (Björklund, 2008).

På KomTek arbetar man utifrån att läraren i första hand skall fungera som 
handledare (Karlsson & Lundberg 2007). Detta synsätt är också vanligt i förskolan, 
där man talar om läraren som medupptäckare i barnens kunskapande (Sträng & 
Persson, 2003). När läraren fungerar som handledare eller medupptäckare innebär 
det att barnen ges utrymme att själva upptäcka och försöka, läraren går in som stöd 
och uppmuntran när barnen behöver det. Som nämns ovan behöver dock lärarna 
kunskap och intresse för teknik för att kunna sprida teknikintresset vidare till 
barnen.

En undersökning utförd av Mioduser och Dagan (2007 i Bjurulf, 2008), visade att 
en praktiskt baserad teknikundervisningsmetod ger eleverna större förmåga till 
problemlösning än vad som är fallet då eleverna undervisas i en mer strukturerad 
anda där kunskapen läggs fram stegvis. I Miodusers och Dagans fall fick eleverna 
först en bred introduktion till tekniken utifrån vilken de senare arbetade genom den 
designprocess som undervisningen baserades på. Detta arbetssätt kan kopplas till 
KomTeks metoder (Wågman, Aurell & Davidsson, 2005), som liksom Miodusers 
och Dagans metod utgår från den praktiska tekniken. Här finns dock en fara att 
tekniken enbart blir en aktivitet utan djupare mening (Mawson, 2007 i Bjurulf, 
2008). 

För att en praktisk teknikundervisning skall ge eleverna den kunskap som är målet 
med undervisningen, menar Mawson enligt Bjurulf (2008) att teknikundervisningen 
skall ses som en process med tre lika stora delar. 

förstå ett problem, finna möjliga lösningar och slutligen komma fram till en 
lämplig lösning. (Bjurulf, 2008, s 31)

När någon av delarna får för mycket eller för lite tid, riskerar man att eleverna inte 
får helhetsperspektivet, vilket kan resultera i att den djupare förståelsen av tekniken 
går förlorad. Tekniken blir då ett aktivitetsämne som eleverna deltar i utan att 
fundera närmare över vad de gör. Bjurulf (2008) menar att en lösning kan vara att 
arbeta mer ämnesövergripande med tekniken. Detta menar hon  har visat sig i 
undersökningar gjorda av  Koch & Feingold (2006); Mawson, (2007) och  Norton 
(2007).
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3.2 Hur skapar man tillfällen till tekniklärande i förskolan och 
skolans tidiga år?

Teknisk kunskap var historiskt sätt de lägre ståndens kunskap, i dag skulle man 
kunna kalla den tyst kunskap eller handens kunskap, det vill säga ”know-how” 
(Björklund 2008, Sjøberg, 2005). Tyst kunskap lärs in genom erfarenheter gjorda 
med alla sinnen. När ett barn lär sig gå gör de det genom erfarenheter av att gå på 
olika underlag och i olika terräng. Efter en tid har barnet lärt sig att hantera gången 
och kan då utifrån sina erfarenheter styra kroppen omedvetet. Kunskapen har blivit 
en del av barnet. På liknande sätt lär sig en sömmerska att hantera symaskinen. 
Barn i förskolan och grundskolan tidiga årskurser befinner sig i början av sitt 
livslånga lärande. I förskolan skall de erbjudas möjligheter att skapa sig en 
erfarenhetsgrund (Lpfö98).

Gammal, enkel, synlig teknik

Som tidigare nämnts är mycket av den teknik som barn idag möter dold under 
skyddande höljen. Ginner (1996) menar att det blir lättare att förstå dagens 
avancerade teknik om man fått göra bekantskap med enklare och mer synlig teknik. 
Om vi jämför med Meccanopojkarna (Salminen Karlsson, 2005) ser vi att de i sin 
meccanolek kom i kontakt med enkel, synlig teknik. Detta skedde förmodligen 
under lustfyllda former i gemenskap med likasinnade.  I Matematik, teknik och 
naturvetenskap (Lärarförbundet, 2002) skriver man att den vardagsnära tekniken 
ofta tas för given och därmed glöms bort i undervisningen. Men uppmärksammar 
man tekniken i vardagen tillsammans med barnen skapar man tillfällen då barnen 
kan närma sig tekniken på ett för dem konkret sätt. Att föra in tekniken i barnens 
medvetande utifrån saker som de känner igen, exempelvis leksaker, gör tekniken 
mindre främmande (Lärarförbundet, 2002).  

För att skapa möjligheter till tekniklärande i förskolan kan alltså en väg vara att 
arbeta med gammal, enkel och synlig teknik. Denna teknik bör vara knuten till 
saker som barnen känner igen. I kursplanen för teknik (Skolverket, 2000) skriver 
man att teknikämnet bör utgå från teknikens historiska utveckling i syfte att ge 
eleverna större möjligheter att förstå modernare teknik. Vidare anser man att 
teknikundervisningen bör bygga på att eleverna själva skall pröva, observera och 
konstruera, eftersom förståelsen för teknik är svår att ta till sig utan att praktiskt 
erfara den. Teknikundervisningen i grundskolan skall ge alla elever oavsett kön 
tillgång till att skapa sig kunskap om teknik. 

En duktig tekniker är en person som kan finna lösningar på problem och nya sätt att 
nå fram till önskad funktion. Björklund (2008) ser teknisk problemlösning som ett 
sökande bland flera möjliga lösningsalternativ. Inom tekniken finns oftast inte ett 
enskilt rätt svar på hur ett problem skall lösas. Detta kräver en kunskap hos 
teknikern att sortera möjliga lösningar utifrån de kriterier som ett specifikt problem 
innefattar. Målet i förskolan och skolan är inte att alla barn och elever skall bli 
tekniker, men att de skall få möjlighet att utveckla en teknisk förståelse och 
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förmåga. Att i förskolan göra barnen uppmärksamma på vardagsnära teknik och 
arbeta med teknik som är enkel att se och förstå kan ge dem grundläggande 
teknikupplevelser. 

Barns tekniklärande bör alltså utgå från ett vardagsnära och tydligt perspektiv. I 
Matematik, teknik och naturvetenskap (Lärarförbundet, 2002) skriver man om en 
barngrupp som utforskar dammsugare. Barnen funderar först över hur de tror att 
dammsugare fungerar för att sedan ta reda på fakta. Efter detta fantiserar de om hur 
man skulle kunna utveckla framtidens dammsugare. Allt dokumenteras av barnen 
själva vilket gör att de kan se sitt eget lärande (Lärarförbundet, 2002). På KomTek 
börjar man också i det lilla, ofta genom specialanpassade aktiviteter som skall locka 
barnen till tekniken (Salminen Karlsson, 2005). Målet är att få barnen att tycka att 
teknik är roligt. Man anser att vägen till ett intresse går genom känsla av ett ämne 
som roligt och inspirerande. Teknik blir roligt  när barnen får upptäcka den på ett 
tryggt sätt som känns relevant för dem.  

Miljön

Den fysiska miljön är en viktig aspekt när man planerar för tekniklärande. Vissa 
teknikprylar kan innebära en säkerhetsrisk, små barn kan svälja smådelar och 
verktyg kan vara farliga om de används fel (Wågman, Aurell & Davidsson, 2005). 
Teknikundervisningen måste anpassas till barnens ålder. Verktyg måste vara 
anpassade för att passa barnens händer. Därför är det viktigt att utgå från 
barnen/eleverna i planering och undervisning. Här kommer också de ekonomiska 
aspekterna på teknikundervisning in. Förutom att ge barnen/eleverna en relevant 
utbildning bör teknikundervisningen också rymmas i skolans budget. På KomTek 
( Wågman, Aurell & Davidsson, 2005) försöker man hitta material och verktyg 
även genom kanaler som normalt inte förknippas med teknik, exempelvis klotänger 
från Zoo-handeln. 

I planeringen av den fysiska miljön för tekniklärande i förskolan kan KomTek, 
fungera som inspiration. På KomTek arbetar man mycket med att hålla kostnaderna 
låga (Wågman, Aurell & Davidsson, 2005). Som ovan nämns dels genom att leta 
verktyg på ovanliga ställen men också genom att utgå från förhållandevis billigt 
material. Om man utgår från devisen om gammal, enkel, synlig teknik som kan 
kopplas till barnens vardag, kan tekniken synliggöras och bli intressant för barnen, 
utan att kostnaden blir hög.   En låda med leksaker, hushållsmaskiner och annan 
teknik som barnen får skruva isär kan vara en källa till tekniklärande. På KomTek i 
Örebro har man använt sig av gamla McDonaldsleksaker. Genom att skruva isär 
dessa och se hur de fungerar, lär sig barnen om teknik men också att använda 
verktyg (Salminen Karlsson, 2005).

Teknikundervisningen påverkas av hur den fysiska miljön ser ut. Bjurulf (2008) såg 
i sin undersökning att lokalens utformning och inredning påverkar läraren i dennes 
undervisning. I en slöjdsal blir teknikundervisningen mer verklighetsbaserad än i en 
NO-sal mycket på grund av de verktyg och material som finns tillgängliga i lokalen. 
Det är viktigt att man i en lokal avsedd för teknikundervisning har tillgång till 
lämpligt material, verktyg och tillräcklig yta för alla barn/elever att arbeta på. En 
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annan viktig aspekt är att lokalen är oöm och att det finns möjlighet att låta sakerna 
stå framme (Bjurulf, 2008). I förskolan skulle detta innebära att det är lämpligt att 
ha ett särskilt teknikrum. På många förskolor är det vanligt att man arbetar på de 
bord som också används när barnen äter mat. Blomdahl (2007 i Bjurulf, 2008) tror 
att den fysiska miljön kan vara en av anledningarna till att teknikundervisningen i 
grundskolan tidigare år fortfarande är sällsynt. Det är svårt att motivera lärare till 
teknikundervisning när den enskilde läraren måste organisera den från grunden.

Målet med teknikundervisningen bör enligt Björklund (2008) vara att ge eleverna 
självförtroende att själva söka lösningar på problem. Miljön bör vara tillåtande och 
inspirerande, så att barnen/eleverna känner trygghet i att våga prova utan rädsla för 
misslyckande. Fokus bör ligga på vägen till målet inte målet i sig. Samarbete och 
erfarenhetsutbyte är viktiga delar i arbetet med teknik. Inom dataprogrammering är 
det vanligt att studera andra programmerares arbete för att utveckla sitt eget 
(Björklund, 2008). När barnen i Matematik, teknik och naturvetenskap 
(Lärarförbundet, 2002) fantiserade om framtida dammsugare, såg deras lärare att de 
genom att delge varandra sina idéer och diskutera kring dessa, kom framåt i sitt eget 
uppfinnande.
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4 DISKUSSION

Studiens syfte var att belysa teknikämnets mångfald samt att se hur man kan väcka 
barns  intresse för teknik och hur  man kan skapa inlärningstillfällen i  förskolan. 
Utifrån detta har forskning och teknikprojekt studerats. Studien har gett följande 
resultat.

Hur väcker man barns intresse för teknik?
• Tekniken är anonym, den måste göras tydlig i barnens vardag.
• Barnen  måste  komma  i  kontakt  med  teknikförebilder,  kvinnliga  och 
manliga.
• Undervisningen  bör  utgå  från  ett  vardagsnära,  tydligt  och  enkelt 
perspektiv på teknik, som barnen kan känna igen.
• Undervisningen bör vara praktisk.
• Barnen bör bekanta sig med teknik i förskolan.

Hur skapar man tillfällen till tekniklärande i förskolan och skolans tidiga år?
• Undervisningen bör utgå från gammal, enkel, synlig teknik.
• Miljön bör vara tillåtande och oöm.
• Det bör finnas möjlighet att låta sakerna stå framme.
• Verktyg som skall användas av barn, skall vara anpassade för barn.

Teknik  är  idag  ett  stort  begrepp  som  på  grund  av  sin  mångfald  och 
ämnesövergripande karaktär riskerar att bli anonymt. Som vi ser av definitionen är 
teknik  mycket  mer  än  det  som  vanligen  presenteras  i  grundskolans 
teknikundervisning. I förskolan finns till skillnad från i grundskolan inte den långa 
undervisningstradition  från  folkskolan  som grundskolans  undervisning  vilar  på. 
Förskolan är styrd av en läroplan som förespråkar leken som vägen till kunskap. 
Undervisningen i förskolan sker kontinuerligt under dagen och den är inte indelad i 
fasta lektionsblock. Man strävar efter att låta barnen upptäcka i sin takt. 

Trots  att  man  i  förskolan  arbetar  på  ett  annat  sätt  än  i  grundskolan  påverkas 
undervisningen i förskolan av grundskolans arbetssätt i teknik. Lärarna som arbetar 
i förskolan har själva gått i grundskolan och många av dem baserar sin tekniksyn på 
teknikundervisningen  de  kom  i  kontakt  med  under  grundskoletiden.  Lärarens 
tekniksyn förs lätt över till eleverna, medvetet och omedvetet. Om lärarna anser att 
teknik är svårt är det svårt att motivera dem till att skapa tillfällen för barnen att 
leka med och undersöka teknik. När barnen saknar erfarenheter av teknik, har de 
svårare att få en överblick över vad teknik egentligen är för dem. 

Lärarna  i  förskolan  är  ofta  barnens  första  möte  med  vuxna  förebilder  förutom 
föräldrar, släkt och vänner. Förskolan är den första instansen i barnens skolgång, här 
läggs grunden för hur barn uppfattar de olika skolämnena, vilket kan påverka deras 
intresse. Undersökningen har visat att förebilder har stor betydelse för hur barn och 
unga uppfattar teknik som skolämne och som framtida yrke. Sjøberg (2005) har sett 
att barn påverkas mycket av den bild som förmedlas av bland annat serietidningar. 
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Bilden av hur personer i olika yrkeskategorier framställs i media, har stor påverkan 
på hur vi uppfattar de generella dragen hos en person i respektive yrke. Framförallt 
gäller  det  hur personen framställs  som individ.  Är det något barn och unga vill 
identifiera sig med eller något som strider mot deras uppfattning om hur de vill vara 
som person. Jag tror att detta är relevant i sammanhanget då bilden som förs ut i 
media ofta är barns och ungas enda informationskälla om det aktuella yrket. Genom 
att presentera verkliga yrkesutövare i förskolan och skolan kanske man kan vidga 
barnens vyer.

Förskolan  är  av  tradition  kvinnodominerad  medan  de  flesta  teknikområden  är 
mansdominerade. Att förena förskola med teknik borde därför vara ett sätt att ge 
barn större möjligheter att motverka traditionella könsmönster. I resultaten visade 
det sig att många flickor saknar den naturliga inkörsport till teknik som de flesta 
pojkar får genom män i sin närhet.  På grund av detta och att man i grundskolan 
utgår från att alla elever har ungefär samma förutsättningar, hamnar många barn 
utanför redan tidigt. I förskolan kan man ge barnen som inte kommer i kontakt med 
teknik  hemma  förutsättningar  att  skapa  sig  en  naturlig  teknisk  grundförståelse. 
Detta stämmer väl överens med läroplanens strävansmål, att alla barn i förskolan 
skall  få  möjlighet  att  bygga,  skapa  och  konstruera.  Det  vill  säga  lära  sig 
grundläggande teknik.

Undervisningsmetoden i förskolan skiljer sig från den som är vanlig i grundskolan. 
Förskolebarn  kan  oftast  inte  läsa  ännu,  och  de  har  svårt  att  tillgodogöra  sig 
information  i  textform.  De behöver  uppleva  praktiskt  med hela  kroppen för  att 
kunskapen skall bli begriplig för dem. Utifrån studiens resultat kan vi anta att teknik 
är ett ämne som fungerar i det arbetssätt som genomsyrar förskolan. Teknik är som 
Björklund (2008) skriver nära besläktat med det estetiska ämnesområdet. Estetisk 
verksamhet är vanlig i förskolan, barnen skapar med olika tekniker men är sällan 
medvetna om vilket ämne de för tillfället  håller  på med.  Därför borde tekniken 
ganska enkelt kunna finnas med i förskolans vardag.

Eftersom meningen med undervisningen i förskolan är att ge barnen en grund för 
sitt  livslånga lärande,  är  utgångspunkten att  börja med tekniken på ett  sätt  som 
barnen kan förstå. Allt mer av den teknik som barnen kommer i kontakt med är dold 
bakom skyddande höljen. Därför kan man i förskolan utgå från att visa barnen enkel 
och  synlig  teknik.  I  resultatet  ser  vi  att  kursplanen  för  teknik  i  grundskolan 
(Skolverket, 2000) förespråkar att man i teknikundervisningen lägger visst fokus på 
historisk teknik. Äldre teknik är ofta tydligare och enklare att förstå. Jag tror att det 
också  är  viktigt  att  tänka  på  tekniken  i  det  vidare  perspektivet,  så  att  både 
traditionellt manlig och traditionellt kvinnlig teknik uppmärksammas.  

Miljön upplever jag som en viktig faktor när det gäller teknik i förskolan. För att det 
skall bli teknik i förskolan krävs tillgång till  lämpligt material och verktyg, men 
också kunnig och engagerad personal.  Jag skulle önska att  det på varje förskola 
kunde skapas ett teknikrum med leksaker, verktyg och material. Teknikens största 
hinder i förskolan upplever jag vara lärare utan teknikutbildning som tror att teknik 
är något svårt som kostar mycket pengar.
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Tillförlitlighet:  Studien  baseras  på  textanalys,  texter  kan  tolkas  olika  utifrån 
tolkarens  förförståelse.  Detta  kan  göra  att  en  annan  person  tolkar  texterna 
annorlunda än vad som framgår i denna studie. Vidare kan nya och omarbetade 
texter och forskning belysa andra delar av det studerade området, vilket kan ge nya 
infallsvinklar på problemet.

Analysen  är  baserad  på  litteratur  som  framför  allt  rör  andra  skolformer  än 
förskolan.  Detta  kan  utgöra  ett  problem  för  studiens  tillförlitlighet.  Den  mesta 
forskning  som görs  och  gjorts  inom området  har  koncentreras  på  grundskolans 
teknikundervisning.  Därför  har  jag  valt  att  basera  min  undersökning  på   den 
litteratur som finns, men försöka koppla den till förskolan genom att jämföra med 
litteratur som rör förskolan inom andra områden, framför allt förskolans läroplan 
(Lpfö98). 

Intervjun  kring  Meccano  kan  innebära  ett  problem  för  studiens  tillförlitlighet. 
Informanten är utvald för intervjun eftersom han är född och uppvuxen under den 
tid  som  Salminen  Karlsson  (2005)  hänvisar  till  i  sin  skildring  av 
”Meccanopojkarna”.  Dessutom  är  han  civilingenjör,  vilket  också  stämmer  med 
Salminen Karlssons (2005) beskrivning. Syftet med intervjun var framförallt att ta 
reda på vad Meccano är. 

Intervjun utfördes i form av samtal kring Meccano. Informanten är utifrån Salminen 
Karlssons  (2005)  beskrivning  en  typisk  ”meccanopojke”  men  huruvida  han  är 
representativ för alla meccanopojkar är svårt att säga. En större och mer omfattande 
intervjuundersökning skulle ha kunnat göras. Men eftersom syftet med arbetet var 
att studera den litteratur som finns inom området och syftet med intervjun var att ta 
reda på vad Meccano är, valdes enbart en informant.  

Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning: Utifrån studiens resultat skulle 
mer forskning kunna göras kring förebilder och deras påverkan på barns 
teknikintresse. Som tidigare nämnts påverkas barns bild av uppfinnare och tekniker 
av den bild de möter i media. Ytterligare forskning skulle kunna röra vilka 
förebilder som finns inom teknikområdet samt hur dessa skulle kunna knytas till 
förskola och skola  Finns lämpliga förebilder i det lokala näringslivet? Finns  det 
andra beskrivningar av tekniker och uppfinnare i barnmedia som skulle kunna ge 
barnen ett vidare perspektiv än exempelvis ”Uppfinnar-Jocke”?

Jag upplever att forskning inom detta område skulle kunna ge viktig information 
om hur man kan använda sig av förebilder i teknikundervisningen. Eftersom lärarna 
själva är förebilder kan ytterligare forskning också visa hur man kan få fler lärare i 
förskola och grundskolans tidigare år att intressera sig för teknik. Som tidigare 
nämnts har lärarnas teknikintresse stor inverkan på barnen. 
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Bilaga 1

Diagram över andelen sökande till gymnasiets Teknikprogram 
Figuren visar andelen sökande till Teknikprogrammet i förhållande till den totala 
antalet sökande till gymnasiet under läsåren 2003/2004 till 2007/2008

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
4,2%

4,4%

4,6%

4,8%
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Bilaga 2

Intervju med ”Meccanopojke”

Ålder: 59 år

Yrke: civilingenjör

Intervjun utförd 20081108

Intervjuare: Elisabeth Karlsson

Vad är Meccano?

En teknikleksak, som fanns när jag var liten. Det är en låda med olika metalldelar 
som man kan skruva ihop till olika konstruktioner. Man kan nog jämföra det lite 
med tekniklego, fast det var liksom mera riktigt. Egentligen fanns det två olika 
lådor meccano och en annan låda som kallades teknik. Jag hade en tekniklåda.

Vad tyckte du om Meccano?

Jag tyckte det var kul att bygga, jag kunde sitta i timmar och mecka med 
tekniklådan. De flesta kompisarna hade också lådor så vi byggde ofta tillsammans. 
Ibland byggde jag tillsammans med pappa. Jag minns inte att flickorna lekte med 
meccano.

Var dina föräldrar teknikintresserade?

Ja, men mamma var nog egentligen inte lika intresserad som pappa och jag. Vi åkte 
ofta iväg och tittade på byggen i närheten. Det gjorde många andra familjer också. 
Det var kul att se hur saker blev till, t ex när de byggde en ny bilbro över järnvägen. 
Pappa tyckte att den nya tekniken var spännande, han ville gärna prova allt nytt. 
Men mina föräldrar var ändå försiktiga med egna inköp av teknikprylar, de var 
skeptiska till sådant som de ansåg onödigt till exempel TV. Det är stor skillnad mot 
hur jag själv tänkt kring ny teknik och hur ni yngre tänker idag. Vi är vana vid 
tekniken från barnsben, särskilt ni yngre, och är nog inte lika imponerade av den 
men heller inte lika rädda för det nya, som mina föräldrar var och är.

Tror du att din tid som meccanopojke har påverkat dig i ditt yrkesval?

Nej, jag tror att det krävs mer än en leksak för att skapa och bibehålla ett 
teknikintresse. Men leken väckte mitt intresse för teknik och jag lärde mig säkert 
mycket. Det kändes naturligt att läsa något tekniskt på gymnasiet och senare på 
KTH (Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm). 

Bild 1: Meccano; Fotomuseet i Osby
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