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Sammanfattning 
 
Pedagogerna i förskolan ska ge barnen erfarenheter och kunskaper kring tekniska fenomen i 
vardagen, vilket är ett mål som finns med i förskolans läroplan. Denna undersökning syftar till 
att både ge handledning och inspiration inför ett medvetet och aktivt arbete med teknik. 
 
I undersökningen genomfördes två observationsperioder på två förskoleavdelningar, en 
arbetande aktivt med teknik och en inte. Fyra intervjuer har ägt rum, tre stycken på de valda 
förskoleavdelningarna med pedagoger som både har och inte har utbildning inom teknik. 
Samtliga pedagoger arbetar med barn i tre till fem årsåldern. Den fjärde intervjun är gjord 
med en fortbildare inom naturvetenskap och teknik. Två olika slags tekniknätverk har 
observerats för att få en inblick i hur fler förskolor arbetar aktivt med teknik i verksamheten. 
 
I resultatet framkom bland annat att förutsättningarna för ett arbete med teknik är lika på de 
båda förskoleavdelningarna. Teknikarbete är enkelt och kräver inga dyra materialinköp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: experimenterande, förskolan, teknikarbetssätt, teknikmaterial, utmaningar 
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1 Inledning 
 
Vi lever idag i ett tekniskt samhälle där tekniken ständigt förändras och utvecklas. Barnen 
kommer i kontakt med den i närmiljön där bland annat förskolan ingår. Det är därför viktigt 
att som lärare bli medveten om hur tekniken kan göras synligt på ett intressant, spännande och 
lärorikt sätt för barnen. Det är först då det går att utveckla innehållet och dess undervisnings-
process (Blomdahl 2007 s.184). 
 
Förskolans verksamhet innehåller redan mycket material som innebär teknik, bland annat i 
bygg- och konstruktion samt skapande i olika former. När barnen exempelvis bygger med 
lego och klossar eller klipper, klistrar och viker ett flygplan, ställs barnen inför tekniska 
funderingar och problemställningar. Dessa går att utvecklas med pedagogens hjälp i form av 
samtal som får barnen att reflektera. Pedagogerna måste bli medvetna om den teknik som 
finns i vardagen för att kunna ta tillvara på sådana situationer, ögonblick och nyfikenhet som 
barnen hamnar i eller visar sitt intresse för. De rätta frågorna till barnen har större betydelse 
än vad vi kanske tror. Ofta finns kanske intresset för ett teknikarbete i förskolan men känslan 
av viss osäkerhet och omedvetenhet hos pedagogerna får dem att prioritera andra saker i 
verksamheten. En anledning kan vara att pedagogerna helt enkelt har för lite kunskap kring 
teknik och de upplever de svårt att svara på barnens frågor när resultatet blir ett annat än vad 
boken tar upp (Lagerholm 1987 s. 9). Det behöver inte vara svårt med teknik, utan använd det 
som redan finns och gör inte en massa dyra inköp, är ett upprepande gott råd från pedagoger 
som arbetar med teknik. 
 
Syfte 
 
Jag har under mina år som vikarie samt nu som lärarstudent ute på VFU (Verksamhetsförlagd 
utbildning) upptäckt hur få förskolor det egentligen verkar vara som arbetar medvetet och 
aktivt med teknik. Tekniken finns runt omkring dem men jag tror att de brister i deras 
kunskap över hur de till barnen kan medvetande göra den på bästa sätt. Även om pedagogerna 
har utbildning i teknik och känner sig medvetna och i vissa fall arbetar aktivt med teknik på 
sin förskola tror jag det kan vara lätt att missa den teknik som spontant finns i barnens vardag. 
Vem behöver inte en ”väckarklocka” ibland, för att påminnas om sitt handlande och sitt 
agerande? 

 

Syftet med denna typ av undersökning är att via en inblick på två förskolor där den ena 
arbetar aktivt med teknik och den andra inte, kunna göra tekniken i förskolans vardag mer 
synlig samt hur den skulle kunna utvecklas. Förhoppningsvis kan det också resultera i en 
positiv utveckling hos pedagogerna i framtiden, där barnen får chansen att bli stimulerade till 
att vilja lära sig mer om teknik.  
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1.1 Bakgrund 
 
1.1.1 Vad säger förskolans läroplan? 
 

Förskolan skall sträva efter att varje barn, 
 

• Utvecklar förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material 
och tekniker 
 

• Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina 
uppfattningar 

 
(Utbildningsdepartementet, Läroplanen för förskolan 1998 s.12-13) 

 
 

Förskolan ska också se till att alla barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att lära. Barnen 
ska bygga upp en tillit till sin egen förmåga och utveckla en självständighet. Pedagogerna 
måste se till att barnen kommer i kontakt med nya utmaningar som stimulerar deras lust att 
erövra färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Det är också viktigt att barnen får möjlighet 
att lära känna sin närmiljö och alla de funktioner som har en viktig roll i det dagliga livet 
(Utbildningsdepartementet, Läroplanen för förskolan 1998). 
 
1.1.2 Vad är teknik? 
 
På Wikipedia går det att läsa att ordet teknik  innebär människans tillvägagångssätt att:  
 

”genom att utnyttja och omvandla naturens fysiska resurser i produkter, 
processer, anläggningar och system för att minska behovet av fysisk mänsklig 
kraft och öka levnadsstandarden i vid mening”.  
 

Nationalencyklopedin beskriver det på dessa sätt, 
 

teknik, sammanfattande benämning på människans metoder att tillfredsställa sina 
önskningar genom att använda fysiska föremål.  
teknologi, läran om tekniken, särskilt läran om industriella tillverkningsmetoder. 

 
Naturvetenskapsundervisningen innebär bland annat ett arbete där barn och ungdomar 
förbereds till ett liv i en pågående naturvetenskaplig och teknologisk värld (Stringer och 
Nilsson 2007 s.8). Teknik kan vara att vi löser ett problem eller tillfredställer ett behov som 
uppkommit i vardagslivet. Det kan vara när vi använder vår kreativitet för att med 
naturvetenskapens hjälp lösa ett konkret vardagligt problem som uppstått (Forsberg och 
Holmlund 1990 s.10-11). Naturvetenskap och teknik kan ibland blandas ihop, ofta kan de två 
kombineras. Skillnaden mellan teknik och naturvetenskap är enligt Stringer och Nilsson (2007 
s.12) att: 
 

Naturvetenskap handlar om att 
 
• förstå den kända världen och 
• använda beprövade och testade metoder för att upptäcka mer 
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Teknik handlar om att skapa saker som inte fanns innan de tänktes ut eller 
visualiserades. Eftersom fungerande teknik kräver naturvetenskaplig förståelse är 
naturvetenskap och teknik besläktade. 

 
Sammanfattningsvis kan det gå att säga att naturvetenskap förklarar fenomen och lagar som 
finns i naturen medan teknik kontrollerar, manipulerar och gör saker från ett speciellt behov 
(Mattsson 2002 s. 6).  
 
1.1.3 Varför teknik redan i förskolan? 
 
Vi är medborgare i ett samhälle där det innebär att vi måste förstå den teknik som omger oss. 
Vi kommer dagligen i kontakt med tekniken och genom att själv pröva och utveckla tekniska 
lösningar blir vi mera bekant med den. Vårt samhälle är i behov av att fler skapar sig ett 
intresse för teknik som leder till att fler söker sig till tekniska utbildningar/yrken . Det är 
därför viktigt att tekniken kommer i kontakt med barnen redan i förskolan. ”Tekniken ger en 
unik möjlighet "att begripa genom att gripa", att använda alla sinnen för att förstå” (Centrum 
för tekniken i skolan, Cetis). 

 
1.2 Litteraturgenomgång 
 
Den amerikanske utbildningsfilosofen John Dewey (1859-1952) förknippas främst med 
aktivitetspedagogiken vilket innebär att barnet måste vara aktivt för att kunna lära sig något. 
De aktivitetsformer han såg som betydelsefulla var modellera, tillverka något, undersöka och 
experimentera, sammanfattningsvis ”learning by doing” (Imsen 1999 s.68,71). Enligt Dewey 
måste det inte finnas en exakt sanning eller kunskap innan som ska förmedlas till barnen. 
Kunskapen utvecklar de istället själva när de deltar, iakttar och reflekterar över den tekniska 
miljö de befinner sig i (Blomdahl 2007 s.169). 
 
Mattsson (2007 s.17) visar på hur forskning har konstaterat att arbete med bygg och 
konstruktion kan öka elevernas förmåga att både kunna se och rita tredimensionella 
konstruktioner. Forskning visar även på att det tekniska självförtroendet får chans att växa av 
stimulans i form av möjlighet, motivation, erfarenhet och påverkan (s.21). 
 
Vad är det egentligen som pedagoger bör ha i åtanke när ett arbete med teknik ska börja ta 
form i förskolans verksamhet? Hur kan tillvägagångssätt, material och samtal stimulera 
barnens intresse och förståelse? Här nedan följer viktiga delar som kan vara avgörande för 
pedagogers arbete med teknik i förskolan. 
 

1.2.1 Metod 
 
Flera författare är inne på samma saker, att barnen måste få tillgång till kreativa 
valmöjligheter som sätter igång deras nyfikenhet och fantasi. Genom att själv få undersöka 
och laborera får ett intresse för teknik möjlighet att börja ta form.  Ett arbete med teknik 
kräver därför intresserade pedagoger som är insatta i ämnet. I Blomdahls (2007 s.166) 
avhandling synliggörs hur lärare valt att lägga utgångspunkten för teknikundervisningen i 
barnens tidigare erfarenheter, och den miljö de känner till. Ingång till teknikarbetet kan vara 
att utgå från barnens intresse och därifrån kunna arbeta med olika teknikområden, samt att ta 
ställning till vilket lärostoff som kan vara bra att använda sig av. 
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Det behövs engagerade lärare och tid för diskussioner och planering inför ett teknikprojekt. 
Viktigt är att utforma en användbar och tydlig projektplan med en bakgrund till varför 
arbetslaget ska göra detta. Det ska finnas med ett tydligt syfte där det ska formuleras att detta 
vill vi göra för att till exempel utveckla, vidga, bearbeta och så vidare kunskaperna inom 
teknik. Vad är det som ska uppnås med arbetet? Både mål och delmål ska formuleras och 
tänkas igenom. Strategier och framgångsfaktorer innebär att ta upp viktiga saker som krävs 
för att projektet ska nå sitt mål. De syften och mål som formulerats ska tydligt vara kopplade 
till de projektaktiviteter som arbetslaget har planerat. Då projektplanen anses färdig och alla 
känner sig nöjda kan en handlingsplan börja ta form. Där fokuseras det på de övningar, 
aktiviteter och teman som är tänkt att finnas med under projekttiden (Teknikens hus 2006 s. 5, 
8-9). Läraren måste ständigt utvärdera och reflektera kring vad det är som ska uppnås, det är 
därför viktigt att hela tiden ställa sig frågor som ”vad vill du med din undervisning och hur 
handlar du för att nå dit?”,” vad är värt att veta?”, ”vad har jag lärt mig?” och ”vad, hur och 
varför vill du veta det?”(Mattsson 2002 s.94). 

 

Väldigt små barn klarar inte av att bara tänka igenom tillvägagångssättet såvida de inte är 
något det handlar om som de känner igen väldigt väl. Deras tanke och handling går hand i 
hand, de måste därför få chansen att göra (Harlen 2007 s.87). ”Det handlar om att pröva, 
misslyckas, tveka, pröva igen, lyckas, överraskas, misslyckas igen, allt om och om igen” 
(Blomdahl 2007 s.173). 

 

Ett bra tillvägagångssätt i ett teknikarbete kan vara att använda sig av drama när aktiviteter 
och uppgifter ska introduceras. Genom att hitta på olika rollfigurer i form av att personalen är 
utklädda i passande klädsel kan det vara lättare fånga barnens uppmärksamhet och nyfikenhet. 
”Gömma”, gömde kulor och tjuvtittade på ”Leta” som sökte efter kulor och experimenterade 
med dess rörelse. ”Veta” var förståndig och kunde för det mesta förklara för ”Leta” vad det 
var som hände” (Forsberg och Holmlund 1990 s.41) . Vidare skriver Forsberg och Holmlund 
hur handdockor också är ett bra pedagogiskt material att använda sig av. Pedagoger verkar ha 
det lättare att kunna fånga med sig alla barn när det till exempel är en docka som frågar något, 
eftersom barnen då inte upplever på samma sätt att situationen är oäkta och att pedagogen 
redan vet men frågar för att kontrollera om barnet kan (s.41-42). Även Torén (1999 s.16-17) 
menar på att handdockan kan underlätta det som ska undervisas eftersom den erbjuder 
varierande inlärningsmöjligheter och kan uppfinna situationer för att nå ett visst syfte. 
Pedagogen kan med den förklara och demonstrera, göra materialet och barnens vardag synlig, 
belysa det som är viktigt och göra undervisningen mer spännande. ”En demonstration är värd 
tusen förklaringar”. 

 

Bygg och konstruktion innebär många möjligheter och uttryckssätt, barnen får använda sig av 
sina sinnen, blir utmanade och får fler erfarenheter hur saker och ting fungerar i förhållande 
till varandra (Mylesand 2007 s.21). Byggandet hjälper barnet att bland annat få en 
föreställning om tyngd, stabilitet och hopfogningsteknik (Forsberg och Holmlund 1990 s.61). 
Bygghörnan får en högre status när de vuxna är intresserade, vilket innebär att vara 
intresserad av det barnen gör, prata om det, följa vad som händer och utmana dem vidare 
(Mylesand 2007 s.37). Viktigt att tänka på enligt både Pramling Samuelsson och Sheridan 
(1999 s.90) och Mylesand (2007 s.62, 64) är att se till att ge barnens byggande stort utrymme. 
Barnen behöver få tillgång till flera olika sorters byggmaterial som är flexibelt och fantasifullt 
för att kunna genomföra mer avancerade konstruktioner. För att minimera risken att barnens 
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byggen raseras av diverse förbipasserande föremål kan ett lågt bord i barnens höjd placeras i 
byggutrymmet. Detta ger en möjlighet för bygget att kunna stå kvar och barnen får därmed 
chansen att fortsätta med sitt bygge under en längre tid. Barnens tankar kring deras 
konstruktioner får då en chans att utvecklas samtidigt som konstruktionerna även kan bli 
inspirationskällor till andra barn. Mylesand (2007 s.16) tar också upp om hur bygghörnan ska 
vara en plats där alla barn kan mötas oavsett i vilken ålder eller kön de har. Det är pedagogens 
arbete att se till att detta blir möjligt. Det är viktigt att målet med bygghörnan diskuteras 
igenom. I byggrummet uppstår ett möte mellan barnens olika erfarenheter som tillsammans 
med material utvecklar deras förståelse. Det är när pedagoger skapar en medveten pedagogisk 
miljö som utmanar och fångar barnens nyfikenhet, som deras intresse för teknik har en 
möjlighet att komma fram.  
 
1.2.2 Material 
 

Det är betydelsefullt vilket material som ska användas när ett teknikarbete ska utföras, 
eftersom det måste kunna stimulera barnens tankar. Materialet måste ge upplevelser och 
upptäckter som får dem att känna sig inspirerade och hålla kvar sitt intresse för att laborera 
(Forsberg och Holmlund 1990 s.39). Enligt dessa författare (s.56) kan också tekniska leksaker 
fungera som ett bra tillskott i den pedagogiska verksamheten. I många leksaksaffärer går det 
att hitta saker där tekniken avslöjas på ett tydligt sätt, det kan till exempel vara grävskopor, 
lyftkranar, tippvagnar, segelbåtar, vattenhjul eller vävstolar. Dessa föremål är perfekta för 
barnen att granska eftersom de kan upptäcka skillnader och jämföra de olika konstruktionerna, 
genom att undersöka vilken lyftkran kan lyfta högst och så vidare. Det är även utmanande för 
en del barn att bara få undersöka hur sakerna fungerar (s.60). Datorn ska i skolans värld också 
ses som användbar i teknikämnet både till att rita och söka information med enligt Mattsson 
(2002 s.93). När det gäller bygg- och konstruktionsmaterialet skriver Mylesand om vikten av 
att det är fräscht och välsorterat. Det ska vara tillgängligt med många valmöjligheter. ”Barnen 
ska ”sugas” in i miljön” (2007 s.62). Speglar och belysning gör att barnen får möjlighet att se 
sina byggverk utifrån olika synvinklar, och på så sätt kan upptäckter om att konstruktionerna 
förändras när de kommer i förhållande till något uppdagas (Mylesand 2007 s.66-67). 

 

Några få kärl av olika form och storlek, ett par bitar gummislang, några trattar, 
kanske en större balja eller hink, klämflaskor, plåtburkar med och utan hål och 
några små koppar är alldeles tillräckligt för att hålla 6-10 barn lyckligt 
verksamma med olika slag av vattenlek. (Harlen 1996 s. 23) 

 

Det är av stor betydelse att framhäva att byggmaterial inte behöver vara dyrt för att barnen ska 
kunna bygga. Både skräp och naturmaterial kan ha stora framgångar i verksamheten 
(Mylesand 2007 s.77). Stringer och Nilsson (2007 s.111) påpekar dock att det finns 
specialutrustning som oftast går att köpa via företag som är specialiserade på att leverera 
naturvetenskapsmaterial till skolan. Viktigt att komma ihåg är att köpt material innebär en 
större säkerhet än produkter som använts i hemmet. Det är därför inte bra att ta emot 
elektriska gåvor. Material som går att återförbruka och sådant som kan kallas skräp, kan vara 
en stor tillgång i undervisningen. 
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1.2.3 Samtal och reflektion 

 

Barnen måste få reflektera över de tekniska problem de ställs inför och det är därför viktigt att 
pedagogerna handleder och ställer frågor som får dem att tänka till. När man samtalar med 
barnen ges en bra inblick i hur barnen tänker kring ett fenomen, och genom att ställa frågorna 
varför, hur, vad händer om, uppmanar pedagogen barnet att reflektera (Forsberg och 
Holmlund 1990 s.27-28). ”Det som är viktigt med hur och varför frågor är att ta bort känslans 
av att det till varje sådan här fråga finns ett enda rätt svar” (Harlen 2007 s.58). Harlen betonar 
därför att det är bra att bygga ut dessa frågor till, ”varför tror du att…” (s.54). Det är barnen 
själva som ska kunna få chansen att reflektera på egen hand utifrån sina egna erfarenheter. 
Frågorna ska leda till att de får möjligheten att upptäcka hur saker och ting hänger ihop och 
via de bevis de fått fram kunna börja dra egna slutsatser eller påståenden för det som 
upptäckts (Harlen 2007 s.58).  Blomdahl (2007 s.174) betonar där vikten av att det ska finnas 
återkommande reflektionstillfällen under arbetets gång där de då får en reflektion kopplad till 
sin nya erfarenhet. Via sin reflektion får barnen även ett ord på vad metoden heter som de 
använt sig av samt ger dem möjligheten att utvecklas. En skapande och kreativ 
teknikundervisning består därför av genomgångar varvade med praktiska övningar samt egna 
reflektioner (Teknikens hus 2006 s.12-15). Genom att dokumentera den pedagogiska 
verksamheten i form av foto och anteckningar får pedagoger och barn tillbaka de tankar och 
strategier som uppstått och det ger på så sätt ett underlag för reflektion (Mylesand 2007 s. 91-
92). Den kommunikation som sker dagligen mellan barnen och pedagogerna måste få en 
djupare mening än att bara betraktas som ”prat”, med tanke på att det är i samtalen med 
barnen som möjligheten att fördjupa och lägga grunden för naturvetenskapen finns 
(Johansson, Pramling Samuelsson 2003). Vår utmaning som lärare blir att kunna vara en 
medvandrare i barnets kunskapsutveckling (H. Sträng & Persson 2003 s.104) 

 

1.2.4 Stimulans och kreativitet 

 

Det är viktigt att ta tillvara på barnens kreativitet. Genom att lyssna och skriva ner deras 
spännande förslag och idéer får barnen känna att deras kreativitet är betydelsefull (Teknikens 
hus 2006 s.21). För de flesta flödar kreativiteten endast när man är med om något som känns 
roligt (Berglund 2006 s.213). 
 

Barnen söker och finner lösningar på sina problem med egna ansträngningar, 
men det är inte lösningarna utan ansträngningarna som förtjänar vår uppmuntran 
och uppskattning (Harlen 1996 s. 25). 

 

Det behöver inte vara svårt med teknik. Lärare måste inte alltid veta vilket svar det kommer 
att resultera i. Det är istället viktigt att kunna utforska och söka ny kunskap ihop, tillsammans 
med barnen. Både lärare och barn lär genom denna process. Det blir utvecklande när ett 
lustfullt arbete utförs som utgår från barnens nyfikenhet där de själva får komma fram till 
lösningar. ”Det finns aldrig bara ett ”rätt”, det finns flera ”rätt” (Teknikens Hus 2006 s.3).  
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Bra sätt att stimulera barnen är enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999 s.80),   

 

1. Att uppskatta barnens ansträngningar oberoende av resultatet. 
2. Att undvika varje antydan om att det enda resultatet som är något värt är ”det 

rätta svaret” i form av korrekta fakta och riktiga slutsatser. 
3. Att acceptera det svar som barnen kommer fram till genom sina 

undersökningar, under förutsättning att de utnyttjat sitt bevis material och sitt 
förnuft. 

4. Att låta barnen själva försöka hitta ett sammanhang i sina iakttagelser och 
inte tvinga på dem förklaringar som ligger utanför deras erfarenhet eller 
fattningsförmåga. Genom att exponera barnens tankar och utgå från deras 
idéer går det att skapa situationer eller tillhanda hålla material omkring de 
pedagogerna vill att barn skall förstå något om. För att detta lärande skall ske 
fodras emellertid att pedagogen uppmärksammar barnen på såväl olika 
fenomen i deras omvärld som deras eget lärande. Genom att uppmärksamma 
barn på likheter och olikheter, att se och urskilja skeenden och sammanhang 
får de en förståelse för olika samband och förlopp.  
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1.3 Frågeställning 

 

Jag vill genom min undersökning belysa den teknik som redan finns i barnens miljö på 
förskolan, samt hur tekniken kan tydliggöras och utvecklas med en medvetenhet hos 
pedagogerna i deras arbete i barngruppen. Dessa frågor kommer att ligga till grund för min 
undersökning: 

 
1. Hur gör pedagoger i förskolan barnen medvetna om teknik? 
2. Hur stimuleras barnens intresse för teknik i förskolan? 
3. Vilket teknikmaterial erbjuds av pedagogerna i förskolorna? 
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2 Metod 

 
2.1 Urval 
 
Två observations perioder har utförts. Den första på en förskola som arbetar aktivt med teknik 
och den andra perioden på en förskola som inte arbetar medvetet med teknik. 
Observationstillfällena på varje ställe begränsades till tre respektive fyra dagar. Det är fem 
respektive tre pedagoger som har legat i fokus för observationerna, hur de talar till barnen och 
vilket arbetsmaterial som finns tillgängligt. Jämförelsen mellan förskolorna har skett på 
aktiviteter, händelser, uppdrag och så vidare som har uppstått i verksamheten. 
Observationerna har genomförts på pedagoger som arbetar med samma åldersgrupp, tre till 
femåringar. På en av förskolorna har observationer gjorts på en avdelning med ett till 
femåringar. Där har då fokusen legat på pedagogernas agerande till tre till femåringarna. När 
Examensarbetet ska bygga på respekt för de människor som väljer att ingå i undersökningen. 
Det är viktigt att de får rätt information om arbetets syfte och att de känner att de kan avbryta 
sitt deltagande om de så önskar ( Johansson och Svedner 2006 s. 29). Jag har därför valt att 
låta alla deltagare vara anonyma i mitt arbete och på så sätt uppfylls de forskningsetiska 
kraven. 
 
2.2 Datainsamling 
 
Anteckningar har gjorts i form av dagbok, hur pedagogernas agerande ser ut under en dag i 
verksamheten. Anteckningar av enskilda situationer har skrivits mera detaljerat, så kallad 
etnografisk metod. Det som kännetecknar den etnografiska metoden är att man vanligen 
använder deltagande observation, vilket betyder att man deltar i aktiviteter som observeras 
och gör dagboksanteckningar, observationerna kan också skrivas ner efter att aktiviteten är 
slut (Johansson och Svedner 2006 s.62). Eftersom deltagande kan ha påverkan på resultatet i 
detta fall har observationerna iakttagits utanför det som skett. 
 
På förskolan som arbetar aktivt med teknik har en strukturerad intervju genomförts för att få 
reda på en pedagogs tankar kring teknik på deras förskola. Hur tänker en pedagog som arbetar 
med teknik om teknik? På förskolan som inte arbetar aktivt med teknik har två strukturerade 
intervjuer genomförts. En med en förskollärare med natur och teknikutbildning samt med en 
förskollärare som är utan sådan utbildning. Hur tänker en pedagog som inte arbetar med 
teknik om teknik, med och utan utbildning? För att ytterligare förtydliga hur ett teknikarbete i 
förskolan kan gå till har jag även gjort en strukturerad intervju med en fortbildare inom 
naturvetenskap och teknik i förskolan. I en strukturerad intervju är frågor och frågeområden 
bestämda innan intervjun ska äga rum och dessa ställs i samma ordningsföljd. Denna intervju 
ger öppna svar men det kan även ingå fasta svarsalternativ (Johansson och Svedner 2006 s. 
43).  
 
Två speciella möten där tekniken finns som fokus har även observerats. Båda mötena är så 
kallade nätverksträffar i teknik, där pedagoger från förskolor träffas och presenterar och pratar 
om hur det går att arbeta med teknik i förskolan. Det första nätverket omfattar att alla 
förskolor som arbetar med teknik i kommunen träffas och presenterar sitt arbete med teknik 
på sin förskola. Det andra tekniknätverket innebär att pedagoger endast från ett område i 
kommunen träffas och diskuterar igenom viktiga frågor kring teknikarbete samt delger 
experiment till varandra. Min intervju om teknik i förskolan med tillhörande observationer är 
gjorda på en förskola i detta område.  
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2.3 Procedur 
 
De strukturerade intervjuerna har utförts i form av anteckningar under intervjuernas gång. 
Efteråt har intervjuerna renskrivits och fått sitt godkännande av intervjupersonerna. 
Anteckningar har under teknikträffarna gjorts för att få fram en tydligare bild på hur 
pedagoger arbetar aktivt med teknik i förskolan. 
 
2.4 Analysmetoder 
 
I resultatet presenteras uppgifterna från de två förskoleavdelningarna i form av basfakta, 
observationer och en intervju del. Jag har valt att ha med de enskilda observationer som jag 
antecknat mer detaljerat under observationsperioderna. Detta för att läsaren lättare ska kunna 
sätta sig in i händelseförloppet. Därefter kommer först en del om tekniknätverk och till sist en 
intervju med en fortbildare inom naturvetenskap och teknik i förskolan, Gävle kommun. 
Utifrån de insamlade uppgifterna från de båda avdelningarna inleds diskussionsavsnittet med 
en sammanfattning. Sammanfattningen följs sedan av en resultatdiskussion där jag gör en 
analys genom att peka på likheter och skillnader mellan de olika förskoleavdelningarna. För 
att göra det extra tydligt har jag skapat underrubrikerna material, metod och kunskap. I 
slutdiskussionen fortsätter jag mitt analyserande genom att koppla mina åsikter både till 
litteraturen och till det jag har fått fram i min undersökning. 
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3 Resultat 
 
I följande kapitel redovisas insamlad data från varje förskoleavdelning. Jag har valt att kalla 
den förskola/avdelning som arbetar medvetet med teknik för ”Aktiv” och den 
förskola/avdelning som inte arbetar aktivt med teknik för ”Vanlig”. 
 
3.1 Aktiv, 2008-10-14 
 
Hela förskolan består av två ett till fem års avdelningar, en tre till fem års avdelning och en ett 
till tre års avdelning. På ett till fem års avdelningen Aktiv, arbetar fem pedagoger, dock inte 
alla på heltid. De två ett till fem års avdelningarna har ett gemensamt stort lekrum som 
indelats i så kallade stationer, vilket ska inbjuda till olika sorters aktiviteter. En av stationerna 
inbjuder till bygg och konstruktion. Hörnan är avgränsad med hyllor som väggar. Mitt i finns 
ett bord i barnens höjd som är format på ett speciellt sätt. 
 
Det bygg och konstruktionsmaterial som finns tillgängligt i stora lekrummet är: 
 

• Duplo1  
• Lego 
• Stickle Bricks2 
• Kapla stavar3 
• Tågbana med tillhörande tåg, broar och hus. 
• Byggklossar i olika former av trämaterial. 
• Mjuka byggklossar som ser ut som trä. 
• Legoplattor på väggen där både bokstäver och duplo kan sättas fast. 

 
Övrigt teknikmaterial på avdelningen: 
 

• Brio mec 
• Symaterial 
• Play-doh-lera4 
• Pärplattor och pärlhalsbandsmaterial 

 

                                                 
1 Legobitar i större format än vanligt lego. Se bild i bilaga. 
 
2 Byggmaterial i lösa plastdelar med piggar. Delarna finns i olika former och kan fogas ihop. Se bild i bilaga. 
 
3 Byggstavar tillsågade med stor precision. Varje stav har samma mått. Likheten i materialet gör att barnen kan 
konstruera olika likformiga konstruktioner. Se bild i bilaga. 
 
4 Består av: 4dl vetemjöl, 2dl salt, 2 msk citronsyra, 2 msk olja, 4-5dl vatten, valfri mängd karamellfärg. De torra 
ingredienserna blandas tillsammans med en färgtillsats. Kokande vatten hälls i och allt vispas till en deg. Degen 
förvaras i plastpåse eller plastburk med lock och kan på så sätt återanvändas utan att torka. 
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Mellan ett till fem års avdelningarna finns också ett rum som inbjuder till skapande. Där finns 
tekniken med i allra högsta grad. Rummet har släppts fritt och barnen kan när de själva vill gå 
in och skapa utan att fråga en vuxen om lov.  
 
Material tillgängligt:  

 
• Material i olika former att bygga, skapa och konstruera med. 
• Målafärger 
• Pärlor 
• Saxar 
• Lim  
• Pennor 
• Penslar 

 
Mellan Aktiv och den andra ett till fem års avdelningen har de tidigare funnits ett snickarrum 
som numera gjorts om till ett annat lekrum. Alla verktyg finns kvar på hyllor i rummet och de 
plockas ner och används vid vissa tillfällen. På en vägg inne på Aktiv sitter ett förslag på 
rörelser i det så kallade Polhems mekaniska alfabetet5. Barnen ska med detta få en 
uppskattning om hur en rörelseförmedling kan fungera. Rörelsen som Aktiv erbjuder barnen 
att uppleva är linjär rörelse, pendel rörelse och cirkulerande och roterande runt sin egen axel. I 
ett rum hänger cd-skivor i fönstren där barnen får utforska ljusets brytning och hur det uppstår 
en färgprisma. I anslutning till avdelningen har pedagogerna ett teknikskåp med diverse 
teknik material samlat.  
 
Ett urval av innehållet i förskolans teknikskåp: 
 

• Pärmar med idéer och experiment 
• Böcker om teknik och olika experiment: Bertas experimentbok, spännande kemisagor 

från draklandet. Släpp loss din xperimentlust 
• Handledningar i teknik 
• Låda med lampor, kablar och batterier 
• Färdiggjorda teknikföremål med rörelseförmedling 
• Plastmuggar 
• Glasburkar 
• Timglas 
• Magneter 
• Ketchupflaskor 
• Smörpaket 

                                                 
5 Uppfinnaren Christopher Polhem grundade 1697 Laboratorium mechanicum på Kungsholmen i Stockholm, där 
blev blivande mekaniker undervisade i olika mekanismers funktion. Som pedagogiskt instrument fanns det en 
modellsamling i trä. Denna samling visade hur olika rörelseomvandlingar kunde åstadkommas, det så kallade 
mekaniska alfabetet (Wikipedia). 
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Observationer på Aktiv  
 
Fall 1, Undersökning av kulspetspenna, 2008-10-16: Pedagogen började med att tala om 
för barnen att de skulle få göra en undersökning. Sedan frågade hon barnen om de visste vad 
det innebar. Hon förtydligade även ordet undersökning med att titta på något. Sedan delade 
hon ut en kulspetspenna till varje barn samt ett eget papper. Först frågade hon barnen om det 
visste vad det var för en slags penna. Hon instruerade barnen att skriva sitt namn på pappret. 
Sedan talade hon om för barnen att hon tänkte att de skulle få undersöka hur kulspetspennan 
såg ut inuti. Uppmanande frågor ställdes som: ”Kan ni öppna pennan? ”Går det att vrida åt 
något annat håll? Prova längre ner på spetsen? Försök att ta upp den och ta ut alla delar”. Hon 
sade åt barnen att lägga ut alla de lösa delarna på pappret för att lättare se vad de hade hittat. 
Hon frågade ett barn om vad som hittats i pennan. Sedan ställdes åter igen frågor som fick 
barnet att tänka efter: ”Vad är det som gör att det går att skriva med pennan? Vilken del i 
pennan tror ni bestämmer pennans färg? Vad gör spiralen?” Pedagogen lyssnade på de 
förklaringar som kom genom att bekräfta att hon hört. Hon gav inte ett rätt eller fel till barnen 
utan svarade bara ”jaha, mm, vad fiffigt tänkt”. 
 
Den sista uppmaningen blev att be barnen att försöka sätta ihop pennan igen. Hon upplyste 
barnen att de skulle ”prova och prova” för att kunna lösa problemet . Hon uppmanade de att 
prova på ett annat sätt om det första sättet inte fungerade bra. Pedagogen bad barnen att 
hjälpas åt när det blev svårt. Under tiden som experimentet pågick dokumenterade 
förskolläraren med digitalkamera. Undersökningen tog slut när barnen kände sig nöjda. 
 
Fall 2, Experiment ”Den svävande ringen”6 2008-10-16: Pedagogen talade om för barnen 
att de skulle få undersöka något som hette den ”svävande ringen”. Hon hämtade datapapper 
och bad barnen under tiden att titta på den bild i boken som beskrev experimentet. Sedan 
delade hon ut ett eget papper till barnen. Lugnt och tydligt läste hon upp instruktionen som 
stod i boken. Därefter instruerade hon genom att ha ett eget vitt papper framför sig som hon 
vek upp ena hörnet på och berättade att det skulle vikas kant i kant. Hon gick in och hjälpte 
endast där behovet fanns. Pedagogen förtydligade vikningens betydelse för att experimentet 
skulle fungera. En del skulle klippas bort och kastas.  
 
Pedagogen väntade in tills att alla barn var klara innan hon förklarade nästa steg. Nästa steg 
blev att vika spets mot spets och där förklarade hon att det skulle se ut som ett segel på en 
segelbåt. Även här gjorde barnen vikningen själva och hon gick in och hjälpte endast när 
barnet inte fick till det. Därefter visade hon hur de skulle vika en kant och bad dem att titta 
hur hon gjorde medan hon samtidigt talade om att kanten varken fick vara för smal eller för 
bred. Hon bekräftade barnen när de frågade om de hade gjort rätt. Pedagogen bad dem också 
att titta på bilden över hur det skulle se ut. Till sist berättade hon hur de skulle få sätta ihop 
den och göra den rund. Även denna gång uppmanade hon barnen att ”prova och prova”. När 
barnen fått till sina svävande ringar läste hon upp instruktionen ur boken igen, över hur de 
skulle gå tillväga för att få den att sväva. Genom att hålla i ena änden och snärta iväg den 
framåt skulle ringen sväva. Barnen provade och pedagogen påminde under tiden om hur de 
skulle göra. Hon talade om för barnen att prova igen och igen för att få in snärten bättre. Hon 
uppmärksammade de andra barnen när något barn upptäckte ett annat sätt att göra det på. Hon 
föreslog även att de kunde gå ut och prova ute någon dag när det är var bra väder. 
 

                                                 
6 Jackson, Paul (1996). Snabba och enkla pappersplan som verkligen flyger. Västerljung: Valentin Förlag AB 
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Efteråt berättade pedagogen att bilderna som dokumenterades under tiden skulle användas till 
uppföljning av experimenten. Det kan vara bra att vänta ett litet tag innan detta utförs. När 
barnen får titta på bilderna kan ett samtal föras om hur de har gjort genom att ställa frågor 
som får dem att reflektera och berätta hur de tänkte. ”Det finns inget som är rätt eller fel!” 
Hon berättade också att hon medvetet tog tillvara på en pojkes önskan att göra experimentet 
svävande ringen i boken, eftersom han hade visat ett intresse för det vid ett tidigare tillfälle 
under dagen. ”Det är så det ska vara, att ta tillvara på barnens spontana intresse och 
nyfikenhet. Teknik behöver inte göras avancerat”. 
 
Fall 3, 2008-10-16: Under en eftermiddag observerades en pedagogs agerande i 
målarrummet. Pedagogen ställde frågor till barnet som: ”Vad ska du göra? Hur har du tänkt 
göra det? Vilket material är bra att använda?” Pedagogen sade åt barnet att hämta det som 
behövdes. När ett barn körde fast med sin klippning i kartong hjälpte pedagogen till genom att 
istället skära med en kniv. Pedagogen frågade först hur barnet hade tänkt och skar sedan 
därefter. Barnet uppmanades hela tiden att prova själv. ”Hur mycket silkespapper behövs det 
för att göra en trädkrona som inte ramlar ner i den ihåliga stammen?” Barnet fick själv 
undersöka och lägga på mer silkespapper vid behov. 
 
Fall 4, Observation på lunchen 2008-10-17: En pedagog skickade runt en kopp med bestick 
där barnen själva fick ta ur. Pedagogen frågade sedan ett barn om det fått någon kniv och 
berättade efteråt att kniven är bra att ha för att kunna dela med. Pedagogen instruerade sedan 
ett barn som skulle hälla ur en flaska med lite ketchup kvar i. ”Håll den upp och ner, skaka, 
tryck inte för hårt för då kommer det jättemycket”. Pedagogen uppmanade barnet efteråt att 
stänga locket på flaskan, sedan bekräftade hon barnet att det klarat det bra. 
 
Fall 5, 2008-10-20: Denna förmiddag skulle en pojke undersöka om hans tillverkade båt 
kunde flyta eller inte. En pedagog uppmanade då pojken att gå och prova. Pedagogen gick dit 
efter en stund och ställde frågor som fick barnet att reflektera vilka delar som inte ville flyta 
på båten. Pedagogen uppmanade även barnet att gå och titta om ett annat material skulle 
fungera bättre i vatten och flyta bättre. 
 
Fall 6, 2008-10-20: Efter lunchen och vilan en dag samlade en pedagog ihop några barn i 
åldrarna tre till fem år. Pedagogen lade fram ett garnnystan, en ballong, en tejp, en klämma 
och ett sugrör. Pedagogen började med att fråga barnen vad de trodde materialet skulle 
användas till och barnen fick tala om vad de trodde. Pedagogen berättade att de skulle få 
ballongen att flyga.  Barnen fick åter igen berätta hur de trodde detta skulle gå till. Pedagogen 
började med att prova en av barnens teorier.  
 
Pedagogen blåste upp ballongen och satte fast nypan och visade att luften fanns kvar där inne. 
Hon frågade på vilket sätt snöret kunde vara till användning och inväntade sedan barnens 
teorier. Sedan satte pedagogen upp snöret i gardinstången, drog snöret en bit bort och fäste det 
i en stol. Hon ställde frågan om vad det kunde föreställa. Pedagogen berättade att ballongen 
måste ha någonting att åka på och drog igenom snöret i sugröret. Frågor om vad som skulle 
kunna hända ställdes under tiden. ”Hur skall vi få ballongen att åka?” Pedagogen provade 
barnets förslag att sätta fast ballongen med tejp på sugröret, sedan plockades nypan bort och 
luften gjorde att ballongen åkte iväg likt en raket. Försöket provades tre gånger. Som avslut 
talade hon om att, ”nu har vi experimenterat färdigt”.  Efteråt ställde pedagogen åter igen 
frågor som fick barnen att reflektera över vad som hänt. ”Hur kunde ballongen åka?” Under 
försöket med ballongen hade pedagogen även hämtat en ballongpump eftersom barnen blev 



  

 

15 
 
 

 

ivriga att blåsa upp ballonger. De mindre barnen upptäckte hur det blev samma princip av 
ballongpumpen som på snöret. Ballongen åkte iväg. 
 
Fall 7, 2008-10-20: Barnen delades efter ballongexperimentet in i två grupper där en pedagog 
läste för de mindre och en för de större. De mindre (treåringarna) hade fortfarande inte släppt 
ballongexperimentet utan använde fortfarande ballongpumpen och en ballong. Pedagogen lät 
då barnen få fortsätta en stund och även nu ställdes frågor som fick dem att reflektera över 
vad det var som skedde. ”Varför blir ballongen stor? Vad gör ballongpumpen med 
ballongen?” Pedagogen förtydligade genom att blåsa ut luften som kommer från 
ballongpumpen mot barnen så de fick känna luften i ansiktet och håret. ”Vad är det som 
kommer ut ur pumpen?” Pedagogen gav barnen chansen att få tänka efter själva. 
 
Fall 8, 20081016 - 20081020: Det stora lekrummet med all bygg- och konstruktionsmaterial 
har utnyttjas ofta av barnen. Ingen av pedagogerna har under dessa observationsdagar funnits 
tillhands i rummet. 
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Intervju med en förskollärare om tekniken i deras förskola (Matematik, 
natur och teknikinriktning)  
 
Anledningen till att förskolan har valt att fokusera på att arbeta med teknik grundar sig i 
personalens eget intresse. Flera av dem har gått utbildning i teknik eller gått 
förskoleinriktningen matematik, natur och teknik vilket har gett upphovet till teknikarbetet på 
förskolan. Ett aktivt teknikarbete har bedrivits i cirka två år, där två av pedagogerna har haft 
grupper där de jobbat med tekniken som fokus. För ungefär ett år sedan startades även ett 
tekniknätverk för pedagoger på förskolorna i samma område. De träffas då en gång i månaden 
och diskuterar igenom olika teknikexperiments resultat samt nya idéer. När fler och fler blev 
involverade i tekniken ledde det till att tekniken fick mera kraft.  
 
Inför en nystart av ett teknikarbete rekommenderar pedagogen att titta på vad biblioteken har 
att erbjuda. Det finns många bra böcker att låna. Det är viktigt att se till barnens intresse och 
funderingar samt att våga prova själv och tillsammans med arbetslaget. Det allra första som 
bör göras är att ställa sig frågan, vad är teknik? Teknik behöver inte vara komplicerat. Det 
finns mycket teknik omkring oss som vi egentligen kanske inte tänker på. På förskolan har de 
ett teknikskåp som innehåller samlat teknikmaterial, böcker och handledningar med idéer och 
olika experiment. En önskan från personalen är att få mer experimentmaterial tillgängligt för 
barnen att utnyttja. Personalen har tidigare fått projektpengar till kortare föreläsningar om 
teknik. 
 
Pedagogen upplever det väldigt tacksamt att få barnen att bli intresserade av teknik. Teknik är 
något spännande som lockar deras nyfikenhet. Det är viktigt att få dem att känna sig delaktiga 
i det som görs och att alla får komma till tals. Det är till stor fördel att vara förberedd innan 
experimenten genomförs tillsammans med barnen. Det är viktigt att tänka igenom innan vad 
målet är med det som ska göras, därför kan det vara bra att testa experimentet innan. All 
personal är dock inte lika delaktig i teknikarbetet. Det är mycket intresset som avgör och 
därför delas verksamhetens aktiviteter ofta upp efter det. Pedagogen poängterar ändå att en 
öppenhet måste finnas, det går kanske inte att säga att jag absolut inte vill göra det där, utan 
det är viktigt att ändå prova på saker även fast det kanske inte lockar lika mycket. 
 
Personalen tränar sig ständigt i att tänka på att bli bättre på att använda sig av 
teknikbegreppen till barnen, det gör de inte alltid men har med sig den medvetenheten. De 
använder sig inte av ordet pyssel till barnen, i det ordet framgår det inte vad det är som 
egentligen sker. Det är viktigt att poängtera vad som görs till barnen, kunna sätta ord på det. 
Förskolan har ingen annan förskola som förebild. Förskolan har plockat bort sitt snickarrum 
och gjort det till ett annat rum för barnen att leka i. Verktygen finns dock kvar på hyllor i 
rummet och används av pedagogerna tillsammans med något barn när någonting gått sönder 
och behöver lagas. 
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3.2 Vanlig, 2008-10-22 
 
Denna förskola består av två avdelningar, en ett till tre års avdelning och en tre till fem års 
avdelning. På Vanlig arbetar tre stycken förskollärare var av två med inriktningen matematik, 
natur och teknik.  
 
Vanlig har en bygghörna placerad i hörnet mellan två bord i köket.  
 
På två bokhyllor finns diverse bygg och konstruktionsmaterial tillgängligt: 

 
• Duplo  
• Stickle Bricks 
• Kaplastavar 
• Byggmaterialet Lasy7 
• Kulrundan8 
• Brio mec9 
• Pärlplattor 
• Material till pärlhalsband 
• Diverse spel och pussel 
• Byggbeskrivningar 
• Papper 
• Pennor 
 

I ett förråd i anslutning till köket har personalen även där gjort i ordning för bygglek.  
 
Material som finns tillgängligt där är: 
 

• Lego (vanligt) 
• Playmo10 
• Duplo – brandbil och helikopter 
• Symaterial 
• Vävmaterial 
• Diverse spel 
• Pärlor 
• Bild och form material 
 

                                                 
7 Byggmaterial i lösa plastdelar. Finns bland annat hjul, rör och stegliknande delar. Se bild i bilaga. 
 
8 En bygg- och konstruktionssats av akrylplast, som uppmuntrar kreativitetsförmågan hos barnen. Består av 
plastdelar i olika former som ska byggas ihop och forma en kulbana. Se bild i bilaga. 
 
9 Består av trästavar/träplattor med tillbehör, som skruvar, muttrar och hjul med mera. Se bild i bilaga. 
 
10 Byggsats med hus, gubbar och diverse tillbehör. 
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I köket finns även play-doh-lera med diverse bakverktyg till. Leran finns lätt tillgänglig åt 
barnen att hämta själva. 
 
Bredvid köket och i anslutning till hallen ligger ett snickar- och målarrum.  
 
Material tillgängligt: 
 

• Verktyg i olika former 
• Träbitar  
• Spik och skruvar. 
• Målarfärger 
• Äggkartonger och annat skaparmaterial 

 
Observationer 
 
Fall 1, 2008-10-22: En pedagog hjälpte till när några barn skulle konstruera en egen bok. 
Pedagogen vek i ordning böckerna åt barnen utan att uppmuntra dem att prova själva. Hon 
kollade av med barnet att det blev som det tänkt. Pedagogen hjälpte sedan barnet att häfta 
ihop boken. Barnet fick genom en instruktion trycka till på häftapparaten och pedagogen bad 
barnet att lägga kroppstyngden på för att trycka ner häftapparaten tills klamran fastnade. 
 
Fall 2, 2008-10-22: I köket finns en dator placerad. Ett barn satt under förmiddagen och skrev 
bokstäver, sitt namn och så vidare. En pedagog hjälpte till när barnet frågade om hjälp om hur 
en viss bokstav såg ut. Denna dator användes under flera tillfällen på samma sätt. 
 
Fall 3, 2008-10-23: Under en samling fick en bil visas upp utifrån ett spontant intresse från ett 
barn i barngruppen. Personalen valde då att göra ett avbrott från den bestämda samlingen. 
Bilen hade ljudfunktion på två ställen. Det gick både att trycka på bilen så att den lät som den 
startade samt att öppna bagageluckan där det strömmade ut hög musik. De två pedagogerna 
som fanns närvarande i samlingen lät barnen i tur och ordning få titta på bilen. Barnen 
undersökte den noga och öppnade och stängde bakluckan och knäppte på knappen på bilen. 
Den fångade barnens intresse men ingen av pedagogerna ställde någon fråga som skulle 
kunna stimulera barnens lärande för teknik. Även en plastgubbe med pil och pilbåge fick gå 
runt i ringen. Inte heller då kom det någon fråga till barnen om hur till exempel en pilbåge 
fungerade. 
 
Fall 4, 2008-10-23: Vid ett annat tillfälle satt en pedagog tillsammans med några barn och 
bakade med play-doh-lera. Hon visade för barnen hur en boll kan rullas. Barnen pratade och 
förklarade för pedagogen vad de hade konstruerat. Pedagogen bekräftade att hon har hört 
genom att svara upprepande på det föremål barnet precis hade berättat. 
 
Fall 5, 2008-10-23: Pedagogerna har ofta spelat spel tillsammans med barnen under dessa 
dagar. Ett nytt spel introducerades av en personal. I spelet fanns knappar med kardborre bitar 
som under spelets gång skulle fästas fast på en spelplatta.  
 
Fall 6, 2008-10-23: Ett barn visade teckningar för en pedagog. Teckningarna var gjorda på så 
sätt att en plastplatta i form av en dinosaurie med struktur lades under pappret, därefter hade 
en krita målats över pappret så strukturen av dinosaurien kom fram. Denna teknik kallas 
frottage. Pedagogen talade om att teckningarna var fina. 
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Fall 7, 2008-10-23: Under mellanmålet uppmuntrade pedagogen barnen att klara det mesta 
själva, att försöka. Hon instruerade ett barn hur det skulle hålla tillbringaren med pipdelen 
vänd mot glaset för att det skulle gå att hälla på bästa sätt. 
 
Intervju med en förskollärares föreställningar om teknik i förskolan 
(Matematik, natur och teknikinriktning) 
 
Via sin förskollärarutbildning med inriktning matematik, natur och teknik väcktes ett intresse 
för att arbeta med teknik. Det finns en önskan om att kunna ”tänket” kring teknik bättre och 
kunna erbjuda alla material för alla barn, vilket även har lite med genustänket att göra. Det är 
viktigt att väcka barnens nyfikenhet för teknik och benämna saker med sitt rätta namn samt 
prata om begrepp. ”Det innebär så mycket med teknik”. Byggmaterial erbjuds för alla barn 
och det är även material som är bra för deras motoriska utveckling. Teknik finns med i 
förskolans verksamhet varje dag även fast förskolan inte arbetar aktivt med det eller har en 
profil med teknik i fokus. Tekniken finns med spontant i vardagsleken. Tekniken kan enligt 
pedagogen komma in när ett arbete med någonting annat sker som till exempel i bild och 
form, när barnen klipper, klistrar eller arbetar med ”klassiskt pyssel”. 
 
Ett medvetet arbete med teknik tror pedagogen kanske innebär att det finns en profilering, en 
natur och teknik inriktad förskola där temaveckor och ett arbete med begreppen ligger som 
fokus. Tankar om hur man bör tala till barnen finns där även fast ett aktivt teknikarbete inte 
finns med i verksamheten. Barnen bemöts ibland av motfrågor när de kommer och frågar. 
Ibland är det viktigt att kunna ge dem ett rakt svar och inte älta vidare. Det gäller att känna av 
situationen för ibland vill barnen bara ha ett rakt svar. Förskolläraren tänker på hur hon talar 
till barnen mycket tack vare sin utbildning och tror också att det är någonting hon gör, 
samtidigt tror hon kanske det skulle kunna vara möjligt att det visade sig annorlunda om en 
bandinspelning skulle införas under någon dag på avdelningen.  
 
Det är viktigt att arbeta med teknik och försöka få in det i barnens huvuden redan i tidig ålder. 
Det blir en förberedelse innan barnen kommer upp i skolan och det är därför bra att ge dem 
något att kunna relatera till tidigare. Positiva upplevelser kan hålla barnens intresse vid liv i 
deras fortsatta lärande. Förutsättningen är att även skolan håller tekniken vid liv och inte låter 
det bli ett glapp, risken finns att intresset då kan gå förlorat. 
 
Förskolläraren känner att tillräcklig kunskap finns för att kunna genomföra ett teknikarbete på 
sin förskola. Mycket på grund av att teknik är brett, det behöver inte vara att kunna hela 
verktygslådan. Det som behövs är att sätta sig ner och undersöka vad det finns för 
möjligheter. Material finns redan för att kunna genomföra teknikarbete. Det är kompetensen 
hos personalen som är viktigast. Inga påkostade inköp behöver egentligen göras, det beror lite 
på vad det är de vill göra. Inventerar förskolan sitt material kommer det nog att finnas mycket 
saker som går att använda, mycket på grund av att förskolan har funnits i många år tror hon. 
Material som redan finns kan gå att använda på annat sätt än vad de tidigare har gjorts. Det 
skulle vara positivt med att få mera uppslag på vad det finns att göra inom teknik. På 
avdelningen finns olika byggmaterial som till exempel kaplastavar och lego, olika pennor, 
papper, saxar, lim, pärlor, symaterial och så vidare. Det finns även ett snickarrum med 
verktyg där möjligheten att bygga saker finns. Snickarrummet har inte blivit använt nu sen 
höststarten, på grund av faktorer som personalbyte, stor barngrupp och andra aktiviteter. 
Under våren hade de grupper med ett aktivt arbete där varje vecka, vilket innebar att en 
pedagog tillsammans med ett eller två barn var där inne. Eftersom det finns flera verktyg där 
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inne får barnen inte vara där ensamma utan det måste alltid finnas en vuxen med. När de 
målar plockar personalen alltid ut materialet till borden i köket eftersom det finns mera plats 
där. Snickarrummet ligger bra placerat i hallen och i anslutning till köket. 
 
Två av tre av personal på avdelningen har gått inriktningen matematik, natur och teknik. I och 
med det har de till viss del tänkt och pratat om ett arbete med teknik på avdelningen. De har 
inte tänkt aktivt på det på så sätt att de har gått ut till föräldrarna om det. Det har tänkt lite på 
hur de skulle kunna lägga upp det med övningar men det har inte blivit av än. De har hittills 
prioriterat att se till att få ihop barngruppen eftersom den är stor och arbeta mycket med hur 
de ska vara mot varandra. Tekniken skulle kunna läggas in i ett arbete med mindre grupper. 
Nu har kommunen satsat mycket på språket och jämställdhet så därför har också 
tyngdpunkten legat där. Det blir automatiskt att förskolan följer det som kommer uppifrån. De 
har trots allt en varierad verksamhet där de plockar aktiviteter lite som det faller sig mycket 
efter vad de har kunskap och intresse för. Hon menar på att det finns en större frihet att välja 
mera själv när förskolan inte har en speciell profil, som till exempel Montessori för att välja 
någon. 
 
Intervju med förskollärare utan matematik, natur och teknikinriktning 
 
Förskollärarens teknikintresse grundar sig på vilken slags teknik det är. De har haft teknik i 
form av teknik-lego och det upplevde hon som roligt. Hon tycker också det är roligt att göra 
experiment eftersom hon då får chansen att lära sig saker som hon inte visste tidigare. På 
förskolan finns även en teknikbok med sådana experiment. 
 
Hon trodde förut att teknik var någonting som var svårt och avancerat men har på senare år 
insett att det egentligen inte är det. Teknik kan även vara att bygga med lego och kaplastavar. 
Långt tillbaka minns hon att de arbetat med teknik i grupper, på den tiden det var sexårs 
verksamhet på förskolan. Hon har svårt att minnas på vilket sätt och vad de gjorde inom den 
teknikundervisningen. Det har inte förekommit några diskussioner tillsammans med den 
övriga personalen om teknik eller teknikarbete. 
 
Hon upplever inte att hon tänker på hur hon talar till barnen när de bygger eller skapar. 
Barnen skapar utifrån sig själva. De bygger med kaplastavar oftast på höjden och ser hur långt 
de kan bygga innan det rasar. Där brukar hon gå in och uppmuntra dem att bygga så högt de 
kan. På avdelningen finns Duplo där bland annat en brandbil och en helikopter ingår. 
Tillsammans med barnen brukar hon titta på beskrivningarna och vägleda barnen till att 
bygga. 
 
Hon tycker det är viktigt att arbeta med teknik redan i förskolan. Teknik ingår i mycket, även i 
skapande. Deras uppgift är att få barnen att tänka själva och utvecklas. Det är viktigt att få 
barnen att reflektera genom att ställa frågor, varför blev det så? Hur blev det så? De ska stödja 
barnen till att bli nyfikna och att se till att de utvecklar sin fantasi och kreativitet. I skolan förr 
i tiden skulle alla barn göra lika, till exempel skulle alla väva en matta och göra en tax som 
skulle se ut på ett visst sätt. Pedagogen talar om att när de ”pysslar” idag ställer de fram olika 
material med olika exempel och utifrån det får barnen göra vad de vill. De får alltså fler 
valmöjligheter, vad de ska göra och hur de ska göra. Barnen kan oftast tänka helt annorlunda 
än vad pedagogerna tänker.  
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Hennes kunskap om teknik är inte tillräcklig för att kunna genomföra ett teknikarbete i 
förskolan anser hon. Hon känner sig inte kunnig och måste därför läsa sig till det. Det 
teknikexperiment hon känner att hon kan är de som funnits sen långt tillbaka i tiden. De 
vanliga sakerna som byggteknik och hur en vit tulpan blir färgad när den läggs i färgat vatten. 
 
Teknik i förskolan är viktigt för att det är då intresset ska födas. Det är meningen att det ska 
följa med upp i skolan. Skulle pedagogerna aldrig prata om teknik uppkommer heller inget 
intresse för det. När barnen då kommer upp i skolan har de ingen aning om vad det egentligen 
är. När hon var liten och gick i skolan fanns det inget ämne som hette teknik. De fick därför 
heller ingen inspiration av läraren om det. Intresset fick möjlighet att födas i högstadiet först. 
Det är därför bra att nu ge barnen möjlighet att få ett intresse för teknik redan när de är små. 
 
För att kunna införa ett aktivt teknikarbete tror hon det är bra att titta i teknikböcker, där det 
kan finnas vanligt och enkelt material som till exempel flaska, gummiband, gem och så 
vidare. Hon tycker att teknik-lego är bra eftersom det får barnen att utveckla sitt tankesätt i 
teknik. Hon har inte kollat upp vilket nytt material det finns. Det går att göra mycket 
experiment med sådant som redan finns, exempelvis snö. Till de små barnen behövs det inga 
avancerade material. Vikning av flygplan är också teknik, på vilket sätt det kan flyga. Viks 
planet dåligt flyger det inte. Barnen får lära sig att vika men det är ofta de som pedagoger som 
får göra det. 
 
Det teknikmaterial som finns idag på avdelningen är lego, playmo, duplo – brandbil och 
helikopter, symaterial, vävmaterial, pärlor, papper, bomull, gummisnoddar, gem, sugrör och 
så vidare. Om ett speciellt experiment i en bok ska utföras går det att handla hem det som 
behövs. 
 
De hade förut veckans snickare, något hon gärna vill komma igång med igen och vill att de 
ska finna en lösning på. I snickarrummet får barnen spika, såga och använda sig av olika 
material. Det är inte meningen att pedagogerna ska göra åt barnen, men viss hjälp ges vid 
behov. De har tyvärr haft väldigt dåligt trämaterial som varit alldeles för hårt för barnen att 
både såga och spika i eftersom bra material kostar. 
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3.3 Nätverk i teknik 
 
Träff för förskolor som arbetar med teknik och naturvetenskap i Gävle kommun  
(2008-11-05). 
 
Här följer en redovisning över hur fem förskolor i kommunen arbetar med teknik och 
naturvetenskap på sin förskola. 
 
En pedagog inleder med sin beskrivning på hur de startar upp sitt arbete med teknik i 
barngruppen genom att säga, ”Nu ska vi ha teknik!” Ordet teknik är enkelt för barnen att säga. 
Både teknik och experimentera är viktiga ord för barnen att ta del av. Genom att arbeta med 
naturvetenskap och teknik får barnen lösa problem, testa och dra egna slutsatser. Detta ökar 
barnens självförtroende. I teknikarbete lär barnen av varandra. Genom att titta på vad 
kompisen gör först kan självförtroende växa till att vilja prova själv. Barn lär också när de får 
samarbeta med varandra. ”Så ett frö som får gro och växa i egen takt”, lyder hennes förskolas 
mål. Metoden ska bland annat vara att leka, att testa och problemlösa. Denna förskola 
avslutade sin PowerPoint presentation med dessa tre meningar. 
 

Jag hör och jag glömmer 
Jag ser och jag glömmer 
Jag gör och jag förstår 

 
På två av förskolorna i kommunen använder sig pedagogerna av en grön drake i form av ett 
gosedjur som heter Berta med en tillhörande experimentbok. Berta ska tillsammans med 
barnen lösa problem och utföra spännande och lärorika experiment som både inspirerar och 
väcker nyfikenhet. Berta introducerades på en av förskolorna genom att en ur personalen tog 
sig an rollen att vara Berta och utförde en presentation i form av, ”Hej, jag heter Berta! Vad 
heter du?” Genom Berta får barnen möjlighet att även träna på att tala i grupp. I 
experimenterandet får barnen sitta och undersöka så länge de vill. På så sätt får barnen 
chansen att kunna komma på egna lösningar och metoder. Pedagogen som är Berta tänker 
alltid på att ställa öppna frågor till barnen och det är viktigt att belysa att det inte finns något 
svar som är rätt eller fel. ”Vad är luft? Är det luft inne också?” Även treåringarna kommer 
med intressanta tankar och funderingar. Berta frågar barnen, ”vill ni göra ett experiment?” 
”Jätteraketen” som är det experiment med ballongen som tagits upp tidigare i arbetet utförs på 
så sätt att inte behöva tala om att det finns luft här eller där utan att endast benämna att, nu 
blåser jag upp ballongen med luft räcker. Det är här viktigt att barnen får tid att reflektera över 
vad som sker under experimentets gång. Alla barn ska få uttrycka sina tankar och funderingar. 
Även de barn som normalt inte pratar mycket börjar här berätta vad som hände under 
experimentet. 
 
En av förskolorna arbetar i form av fyra olika värkstäder; ateljé, rörelse, ute och bygg- och 
konstruktion. Utifrån dessa får tre till femåringar chansen att själva bestämma var de vill vara. 
Bygg- och konstruktionsverkstaden ligger i en barack tillhörande förskolans huvudbyggnad. 
Där har pedagogerna samlat allt bygg- och konstruktionsmaterial. Bygg och konstruktion ska 
genomsyra allt arbete på förskolan och de har även satsat mycket på utemiljön där de med 
hjälp av föräldrarna byggt ett ”Byggskåp”. Skåpet innehåller i dagsläget brädor och spillbitar 
men ska fyllas på med plåtburkar och diverse annat byggmaterial som stimulerar barnen att 
vilja bygga. Ingen har introducerat barnen hur materialet i byggskåpet ska användas, det har 
barnen på egen hand kommit på. Barnens föräldrar har tillverkat rännor i trä för barnen 
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utforska med. De har i dessa släppt olika föremål och rullat stenar, bilar genom att testa att 
höja och sänka rännorna. Nackdelen med dessa är enligt personalen tyngden, alla barn klarar 
inte att lyfta dem. Förskolan har därför tagit lärdom av detta och valt att köpa in avloppsrör i 
tre olika dimensioner. Rören varierar i längd, tjocklek, böjar, vinklar och korsningar. De har 
efter dokumentation på barnens utforskande med rören tydligt sett vilka rör som används mest 
och insett att förskolan är i behov av större uppsättning av de långa rören. Hittills har barnen 
varit tillfredställda med att koppla ihop rören på olika sätt, men tanken är att så småningom 
även ge barnen tillgång till en låda med stenkulor, studsbollar, pingisbollar och annat mindre 
material som går att släppa ner i rören. Barnen har hittills fått tillgång till vatten att utforska 
rören med. Pedagogerna har ställt frågor till barnen där de har fått fundera över var de har sett 
rör. När barnen konstruerar med rören får de in många olika begrepp, bland annat längd och 
form. 
 
En annan förskola har ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt där de utgår från teman. Denna 
förskola använder sig också av draken Berta som kommer på besök. Alla barnen på 
avdelningen sitter då i en ring under samlingen. En pedagog är Berta, en läser sagan i boken 
och en pedagog gör experimenten i boken. Barnen har tillsammans med Berta och 
pedagogerna utfört olika sorters experiment, bland annat tillverkat ”bollibompadrakar” 
(draken från barnprogrammet) i form av små lådor och även tillverkat bilar som går att blåsa 
iväg. Utifrån önskemål från barnen har de börjat bygga ett hus till Berta som blir i form av en 
borg av mjölkkartonger. Under temats gång har pedagogerna tillsammans med barnen 
dokumenterat allt som gjorts och sagts. De har skrivit ner både pedagogernas och barnens 
tankar, fotat och ritat teckningar som sedan framställts till en bok om deras tema på 
avdelningen. De arbetar med Berta en dag i veckan medan experimenten kan pågå under flera 
dagar, vissa experiment kräver till exempel att något ska stå under natten. På förskolan har de 
också haft föräldramöte där föräldrarna har fått chansen att bli mera insatta i teknikarbetet 
genom att själva få testa en del av experimenten som deras barn får göra.  
 
Tekniklådor har utformats på en förskola, där varje låda innehåller ett experiment. De har idag 
tio lådor med en enkel tillhörande lärarhandledning till varje låda. Handledningarna beskriver 
på ett enkelt sätt hur experimentet går till och vad som kan hända. Barnen får sedan prova och 
upptäcka via dessa lådor. Pedagogerna förklarar inte så mycket till barnen varför det blir som 
det blir i experimentet utan meningen med lådorna är att de ska väcka ett intresse hos barnen.  
 

 
Berta med ett experiment i sin bok. 
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Nätverkssträff i teknik på ett begränsat område i kommunen (2008-11-07) 
 
Under denna träff samlades åtta stycken pedagoger från både förskolan och skolan i området. 
Det hela inleddes med att pedagogerna i tur och ordning delade med sig av olika tekniska tips 
och experiment de provat på sin avdelning respektive klass. Pedagogerna diskuterade igenom 
deras olika erfarenheter av teknikarbetet, vad som varit positivt och negativt. De fick även 
chansen att prova på lite olika experiment och material som tagits med under detta nätverk.  
 
Pedagogerna pratade om hur material som används i skolan kan vara intressant för pedagoger 
i förskolan att prova, och tvärtom. Ofta kan det vara möjligt att anpassa material och 
tillvägagångssätt till barnens ålder och mognadsnivå. Sammanfattningsvis, går det mesta att 
förenkla och försvåra. Diskussionen handlade mycket om hur de vill att det ska vara enkelt att 
utföra tekniska moment i barngruppen. Det ska gå fort att ta fram och det ska inte behöva 
göras en planering varje gång. Små färdiga lådor med allt som behövs till ett experiment anses 
som något bra att göra i ordning. Det går då lätt att bara plocka med sig en färdig låda till 
exempelvis samlingen. 
 
Pedagogerna pratade även om hur de inte ska vara rädda för att använda sig av olika tekniska 
begrepp till barnen samt vikten av att dokumentera allt de gör för att kunna reflektera kring 
det. Nya ord kan för barnen bli något spännande och väcka deras nyfikenhet. 
 
Några tips och idéer som togs upp under mötet: 
 

• Det går att hitta på mycket roligt med ballonger. Ett roligt inslag under en samling kan 
vara att blåsa upp en ballong med hjälp av en ballongpump. Barnen får sedan skicka 
vidare den oknutna ballongen mellan sig i ringen och upptäcka hur det ibland pyser ut 
luft och ibland inte. Pedagogen kan också säga, nu ska jag skicka iväg ballongen till 
”Lisa”, och sedan släppa den. Barnen upptäcker då hur ballongen oftast flyger iväg åt 
ett helt annat håll. 

 
• Lite olika lösa föremål kan samlas ihop i en låda och utifrån dessa kan barnen få 

undersöka vad som är magnetiskt och inte genom att ha en magnet till hjälp. Barnen 
kan också få gå runt i rummet och prova vad som är magnetiskt. 

 
• En tom ketchupflaska kan utgöra ett roligt experiment. En lång röd garntråd knyts fast 

i en bit av en tändsticka. Sedan hissas tråden ner i flaskan med tändstickan i botten. 
Den andra änden på tråden får sticka upp ur det lilla hålet i korken, där ketchupen 
normalt kommer ut, i detta fall är det tråden som kommer att föreställa ”ketchup”. 
Genom att trycka till på flaskan kommer tråden att sprutas ut och sedan sugas in igen. 

 
• En ”Cosmic ball” ser ut som en pingisboll som lyser och låter när den hålls i handen. 

Med den kan också en sluten krets demonstreras. Alla barn får sitta i en ring där två av 
barnen får lägga ett varsitt finger på varsin sida på bollen. När sedan alla barn i ringen 
håller varandra i händerna blir kretsen sluten och i och med det piper bollen. 

 
• Barnen kan få måla med lim och sedan hälla på sand, på så sätt skapar barnen en 

sandteckning. 
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3.4 Intervju med en fortbildare inom teknik i förskolan (2008-11-07) 
 
Teknikprojektet startade i mars 2006, och det första uppdraget utfördes i maj samma år. 
Under alla sina så kallade workshops har hon hittills träffat och väglett 320 pedagoger. Det 
viktigaste är att komma igång med teknikarbetet. Det gäller att hitta argument till varför 
arbetet med teknik är viktigt, och ställa både sig själv och andra den frågan. I läroplanen finns 
det mål som säger att vi måste arbeta med teknik på förskolan. När tekniken ligger i fokus för 
arbetet nås inte bara syftet att synliggöra den utan även andra viktiga mål i läroplanen och 
delar i barnens lärande får chansen att nås och utvecklas, till exempel språket. Hon 
poängterade vikten av att både motivera detta för sig själv samt barnens föräldrar. Teknik är 
inte bara faktatermer. 
 
”Det behöver inte vara så himla märkvärdigt med teknik”, därför är det bra att hitta sätt att 
synliggöra den teknik som redan görs. Tekniken kan till exempel komma in som en del i ett 
Astrid Lindgren tema där en del kan vara när Emil och Alfred (Emil i Lönneberga) ska gå och 
fiska. Barnen kan då få samla pinnar och tillverka egna metspön och fiskar, där en magnet 
fästs fast och då kan spöet kan fiska upp fiskarna. Pippi Långstrump är också en figur som är 
väldigt teknisk av sig, hon gör fällor och annat dylikt. Där kan barnen få komma med egna 
idéer och sätt att tillverka fällor på. Det behöver inte heller göras en massa inköp för att arbeta 
med teknik. ”Det är att man gör det som är det viktigaste”.  
 
Experimentböcker är användbara i ett teknikarbete. Det går inte att uppfinna alla experiment 
själv. Det är viktigt att ta tillfället i akt och låta idéerna ta plats. I sagoböcker går det att 
koppla händelser till verkligheten. Någon i sagan kanske åker rutschkana, vilket kan utvecklas 
till; när går det som snabbast i rutschkanan? Det finns många roliga faktaböcker för barn som 
behandlar teknikämnet. Draken Berta som finns som pedagogiskt hjälpmedel på flera 
förskolor i kommunen är någon som inspirerar barnen att undersöka och experimentera. Den 
pedagogiska dokumentationen i arbetet är en viktig del för både barn och pedagoger samt 
föräldrar. Där får alla parter chansen att prata och visa vad som skett i arbetet. Barnen kan få 
göra sina egna läromedel genom att rita och berätta hur de tänkt och vad de har gjort.  
 
Det kan vara bra med en figur som kommer på besök när ett teknikarbete ska introduceras, det 
behöver inte vara just draken Berta. Hon har själv använt sig av en handdocka ute i 
barngrupp. Barnen är nyfikna i sig så de tackar och tar emot oavsett hur det presenteras. Vissa 
förskolor utgår från barnens intresse och tar vara på de tillfällen som sker spontant i 
verksamheten. Barnen kanske upptäcker något på vägen som fångar deras uppmärksamhet 
och utifrån det kan pedagogerna utmana dem vidare. 
 
Ett aktivt arbete med teknik innebär enligt henne att tekniken ska genomsyra hela 
verksamheten. Det är viktigt att peka på vardagen och den teknik som finns där. Pedagogerna 
ska prata medvetet, utmana och sätta tekniken i sammanhang för barnen. När barnen bygger 
halsband kan samtal som stimulerar dem att tänka på vad de gör inledas. Till exempel, vem är 
det som ska få halsbandet? Blir det något mönster? Vilka färger använder du? Och andra 
frågor som får barnen att reflektera hur halsbandet ser ut och hur de har gjort. Detta behöver 
inte ske varje gång men är något som kan göras till ett projekt. ”Pedagoger måste våga prova 
på”. För att synliggöra tekniken och kunna utveckla den måste pedagogerna få barnen att 
prata om vad det är de gör och på vilket sätt. När ett halsband ska byggas kan barnen först 
utmanas till att planera genom att de först får tänka ut ett mönster som de kan skissa ner på 
papper innan bygget börjar. När halsbandet är klart får barnet reflektera kring om det blev 
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som han eller hon hade tänkt sig, blev det kanske för kort eller långt. Det är alltså viktigt att 
synliggöra processen. Om pedagoger inte pratar om det barnen gör tillsammans med dem så 
är det heller inte teknik. Det är viktigt att utmana och nämna när det är teknik barnen gör. 
”Det räcker inte att säga att man jobbar med teknik när barnen bygger, klipper och så vidare. 
Man måste prata om det och göra barnen medvetna”. Barnen kan få göra en skiss på ett torn 
som de sedan får bygga, eller en rapport genom att rita av ett torn som de redan har byggt. 
 
Anledningen till varför det är viktigt att arbeta med teknik är enligt henne dels för att det är 
roligt både för pedagoger och barn. Det finns med i läroplanen att förskolan ska arbeta med 
det och Sverige behöver det. Har vi människor ingen koll på den teknik som finns i samhället 
blir det svårt att få en förståelse för omvärlden. Tekniken är till för att förbättra vår tillvaro. 
Idag är det få som söker till de tekniska utbildningar och om vi vill fortsätta välfärden måste 
vi kämpa för det. Det är alldeles för sent att börja med teknik när eleverna går i sjuan. Arbetet 
måste börja redan i förskolan om intresset ska kunna ta fart.  
 
Hon tycker i överlag att hon hittills har lyckats med sitt arbete att få pedagogerna till att vilja 
arbeta med tekniken mer i förskolan. Ingen av de insamlade utvärderingarna har varit 
negativa. En viss osäkerhet kring en långgående effekt finns, men för stunden har hon sett att 
pedagogerna har upplevt hennes workshops som något positivt där de har haft en rolig kväll. 
Det är många av pedagogerna som har blivit inspirerade sedan hon varit där. Även om 
pedagogerna har saknat tidigare utbildning i teknik har hennes workshops lett till inspiration 
att vilja börja arbeta med det. Många pedagoger blir lyfta själva från att ha känt sig otekniska 
och inte kunniga till att de sedan kan ha egna experiment i barngruppen. Hon har fått in 
efterfrågan om mera naturvetenskap och teknikhandledning. Detta går att lösa även av någon 
annan än henne. Ett tekniknätverk är ett sätt att kunna utvidga sina kunskaper och erfarenheter 
eftersom pedagogerna där får chansen att ge tips till varandra. Hon tror att många pedagoger 
kanske upplever att ett arbete med teknik tar för mycket tid och har fullt upp med annat. Hon 
vet att vissa förskolor har genomfört några grejer och inte lagt upp ett tema, ”men det är bättre 
än ingenting”. De flesta har efter att de provat tyckt att det varit roligt med naturvetenskap och 
teknik. Det är viktigt att kunna känna sig delaktig och vara med i projektet. 
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4 Diskussion 
 
4.1 Sammanfattning 
 
Förskoleavdelningarna Aktiv och Vanlig 
 
Aktiv har ett målarrum som är öppet och tillgängligt för barnen när de själva vill gå dit. De 
behöver inte be en fröken om lov. Rummet innehåller ett bra utbud av material att bygga, 
skapa och konstruera med, målarfärger, pärlor, saxar, lim, pennor och penslar. Avdelningen 
saknar snickarrum men har verktyg att tillgå. I en stor lekhall finns en bygg och 
konstruktionsstation med ett bord i barnens höjd placerad. I denna station finns material som 
duplo, stickle bricks, lego, kaplastavar, byggklossar och tågbana med tillbehör. På 
avdelningen finns också brio mec, play-doh-lera, symaterial och diverse spel och pussel. I 
fönster och på väggar finns olika experiment synliga som barnen fått varit delaktiga i. I 
anslutning till avdelningen finns ett så kallat teknikskåp med diverse material, tips och idéer 
som pedagogerna kan ta hjälp av i ett teknikarbete.  
 
På Vanlig finns ett kombinerat målar- och snickarrum som för närvarande hålls stängt. 
Rummet består av bra utbud av både färgmaterial och verktyg. Målarmaterial flyttas ut till 
borden i köket när barnen ska skapa något. På avdelningen samlas även skapande material på 
hyllor i ett förråd samt i bokhyllor i köket. En bygghörna går också att finna nedanför dessa 
bokhyllor i köket, mellan de två köksborden. Barnen får även plocka med sig byggmaterial 
och bygga på andra ställen på avdelningen där plats erbjuds. Bygg- och konstruktionsmaterial 
som finns i bokhyllorna är duplo, stickle bricks, kaplastavar, byggmaterialet lasy, brio mec 
och kulrundan. I bokhyllorna finns också papper, pennor, pärlplattor, material till 
pärlhalsband, diverse spel och pussel. I förrådet med material att skapa med finns vanligt lego, 
duplo i form av en brandbil och helikopter, playmo, symaterial, vävmaterial och även här spel 
och pussel.  
 
Pedagogerna på Aktiv har varit delaktiga i barnens aktiviteter på så sätt att det har ställt öppna 
och utmanande frågor till barnen som fått dem att reflektera över vad de gjort och fått chansen 
att tänka och prova själva. Pedagogerna har varit lyhörda för barnens spontana intresse och 
spunnit vidare på det med experiment och reflektion. Det finns en medvetenhet hos 
pedagogerna när de samtalar med barnen. Barnen uppmanas att sätta ord på det dem gör. 
Personalen har inte varit närvarande i byggstationen trots flera barn visat intresse för att vara 
där och bygga. 
 
Pedagogerna på Vanlig har under dessa observationsdagar funnits tillhands i avdelningens 
rum, främst i köket. De har inte deltagit aktivt på så sätt att de med samtal har ställt frågor 
som utmanade barnen tekniskt och fått dem att tänka ett steg längre när de har byggt med 
olika bygg- och konstruktionsmaterial eller skapat något. De har hjälpt barnen när de kommit 
och frågat samt varit noga med att se till att barnen har något som de tycker är roligt att göra. 
Intressanta tekniska ögonblick och situationer har gått förlorade. 
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Tekniknätverk/fortbildning 
 
De båda nätverken inspirerar pedagoger i deras arbete med naturvetenskap och teknik, samt 
att de får dem att bli inspirerad att fortsätta. Pedagogerna får möjlighet att utbyta sina egna 
erfarenheter och ta del av andras genom att ge en presentation av hur deras arbete går till på 
sin förskola. De får tillgång till andra tips, idéer och experiment som är roliga och spännande 
att använda sig av. Det som genomsyrar nätverken är att det ska vara lustfyllt, enkelt, 
utmanande, reflekterande och utforskande för barn och pedagoger att arbeta med teknik. Det 
hela handlar om att så ett frö hos barnen, väcka deras intresse och nyfikenhet för teknik. I det 
mindre nätverket får både skolan och förskolan chansen att utbyta idéer och erfarenheter där 
det går att anpassa material och experiment efter barnens ålder och mognad.  
 
Enligt intervjuobjektet som fortbildar pedagoger i naturvetenskap och teknik är det viktigt att 
se till varför ett arbete med teknik bör införas genom att ställa sig den frågan. I ett 
teknikarbete är det inte bara en förståelse för teknik som kan utvecklas utan flera andra mål i 
läroplanen har möjlighet att uppnås. Teknik handlar om att synliggöra processen för barnen, 
därför måste ett medvetet samtal från pedagogerna finnas med i barnens teknikarbete. Det är 
alltså inte teknik om barnen inte är medvetna om vad och hur de gör något. Dokumentationen 
utgör där en stor del, genom att barn och pedagoger får sätta ord och bild på sina tankar och 
på det som hänt. På så sätt kan samtal och reflektion äga rum och även barnens föräldrar kan 
bli delaktiga. Tekniken finns i vardagen där barnen bygger halsband och klipper, och det är 
där pedagogerna bör börja. Inga dyra inköp behöver göras för att arbeta med teknik. Det går 
inte att uppfinna alla experiment själv, därför är experimentböcker ett givande inslag att ta 
hjälp av i arbetet. Genom sagor och påhittade figurer kan tekniken närma sig barnen på ett 
roligt och avslappnat sätt. Draken Berta som kommer på besök med sin experimentbok och 
utför experiment tillsammans med barnen är endast ett exempel av flera på hur det kan gå till.  
 
Om vi människor inte får någon erfarenhet om hur tekniken fungerar blir det svårt att förstå 
vår omvärld där tekniken har en genomsyrande funktion. För att kunna påverka den rådande 
bristen på de tekniska utbildningarna i framtiden bör barnen få tekniska kunskaper och 
erfarenheter redan i förskolan. På så sätt får ett intresse för teknik en kapacitet att byggas upp. 
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4.2 Validitet och reliabilitet 
 
Johansson och Svedner (2006 s.108) skriver om hur det går att göra en diskussion kring 
mätnoggrannheten på de observationer och intervjuer som gjorts, vilket bland annat innebär 
att titta på om frågorna har uppfyllt sin funktion eller missförståtts. Med ett ord kallas det för 
reliabilitet. Det sista som görs är att gå igenom om undersökningen ger en rättvis bild av det 
som var tänkt att undersökas, så kallat validitet. 
 
Förskolan som inte arbetar aktivt med teknik (Vanlig) valde jag på grund av tidigare arbete 
där. Min tanke var att personalen skulle känna sig bekväm med min närvaro då jag 
observerade, och i och med det kunna agera som vanligt. Det som hände var att jag istället 
blev en i arbetslaget till en början. Det blev svårt att hela tiden hålla sig utanför som 
observatör. I efterhand inser jag också att fler observationstillfällen hade varit bra för att öka 
chanserna att se fler spontana tillfällen och situationer som uppkommer i förskolans vardag, 
och för att kunna ge pedagogerna en rättvisare bild av sitt agerande. Liknande och 
jämförelsebara aktiviteter och händelser är också beroende av observationer under en längre 
tid eftersom sådana kanske inte sker samtidigt under endast tre dagar. Det hade även varit 
intressant att observera och intervjua flera pedagoger/förskolor istället för en jämförelse 
endast mellan två. 
 
4.3 Resultat diskussion 
 
Skillnader och likheter 
 
Material 
 
De båda avdelningarna erbjuder samma förutsättningar till att kunna arbeta med teknik när det 
gäller material. Det innebär att barnen erbjuds stora valmöjligheter med både bygg- och 
konstruktionsmaterial samt material att skapa eller utföra experiment med. Avdelningarna är 
också av samma åsikt att materialet inte behöver innebära något krångligt. En skillnad är att 
Aktiv har ett tillgängligt ateljérum som är öppet. Där kan barnen lätt själva utnyttja material 
efter eget önskemål och behöver inte fråga en pedagog om lov. Bygg- och 
konstruktionsstationen har där också en betydligt större yta för barnen med ett bord speciellt 
ditsatt för deras konstruktioner. På Vanlig är byggytan liten och är placerad i ett hörn i köket 
mellan två köksbord. Det innebär att barnen många gånger får sitta och bygga på olika ställen 
från dag till dag.  
 
Metod 
 
Både Aktiv och Vanlig överrensstämmer om att teknik inte behöver vara svårt. Pedagogerna 
på Aktiv har en tydlig dialog med barnen där de ställer öppna frågor då de skapar eller 
utforskar experiment. Den intervjuade pedagogen på Aktiv säger sig vara medveten om att 
använda begrepp till barnen och förskolan har också tagit bort ordet pyssel. På Vanlig finns 
fortfarande ordet pyssel kvar och de använder sig inte av tekniska begrepp när de talar med 
barnen. Ingen av pedagogerna på respektive avdelning har under observationstillfällena tagit 
till vara på situationer när barnen byggt i stora lekrummet på ena avdelningen eller i 
bygghörnan på den andra. 
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Kunskap 
 
De två intervjuobjekten med utbildning inom naturvetenskap och teknik har samma tänk och 
medvetenhet när det gäller teknik på förskolan, oavsett att den ena pedagogen inte arbetar 
aktivt med teknik på sin avdelning Vanlig. Den intervjuade pedagogen på Vanlig som är utan 
utbildning inom naturvetenskap och teknik känner sig osäker och önskar mer kunskap inom 
området för att kunna genomföra ett teknikarbete. Pedagogen med utbildning på samma 
förskola känner att hon skulle kunna genomföra ett arbete med teknik. Båda avdelningarna är 
medvetna om hur experimentböcker kan tillföra kunskap och idéer till verksamheten. Alla tre 
pedagoger är eniga om att arbete med teknik måste börja redan i förskolan för att föda ett 
intresse till framtiden. Pedagogerna på båda avdelningarna förstår att tekniken finns med i 
barnens vardag när de till exempel skapar, bygger och klipper. 
 
4.4 Slut diskussion 
 
1. Hur gör pedagoger i förskolan barnen medvetna om teknik?  
2. Hur stimuleras barnens intresse för teknik i förskolan?  
3. Vilket teknikmaterial erbjuds av pedagogerna i förskolorna?  
 
Utifrån mina frågeställningar har jag nu kommit fram till följande, 
 
Det verkar helt enkelt som att båda avdelningarna för min undersökning inte består av någon 
större skillnad när det gäller förutsättningar att arbeta med teknik. Det mesta verkar handla 
om pedagogens intresse, kunskaper och medvetenhet när de gäller teknik.   

 

Efter min undersökning är jag helt övertygad om att alla pedagoger kan bedriva ett 
teknikarbete i förskolan utan att känna att det känns krångligt och svårt, det är viljan som är 
avgörande. När pedagoger ser teknik som något avancerat och svårt är det kanske inte 
konstigt att de väljer att lägga fokusen på andra bitar. Det är därför viktigt att ta till sig det 
som Teknikens hus (2006 s.3) bland annat skriver om, att lärare inte alltid måste veta vilket 
svar det kommer att resultera i. Både lärare och barn lär genom att kunna utforska 
tillsammans. Jag ser heller ingen konstighet i att behöva tänka igenom innan varför ett 
teknikarbete bör införas och på vilket sätt det ska ske i verksamheten, med det syfte och mål 
som arbetet ska ha (Teknikens hus 2006 s.5), med tanke på att alla andra delar i förskolans 
verksamhet går till på liknande sätt. Det är vid osäkerhet och kunskapsbrist som ett nätverk 
eller en handledning kan komma väl till pass anser jag. På så sätt får pedagogerna möjlighet 
att prata igenom sina frågor och funderingar så en osäkerhet kan övervinnas och ett intresse 
kan utvecklas.  

 

Eftersom förskolans verksamhet redan består av teknik måste pedagogerna bli införstådda 
med hur de kan lyfta fram den för barnen. I min undersökning har jag sett hur pedagogerna på 
Aktiv medvetandegör barnen när de låter barnen få prova och utforska tekniskt material samt 
ta del av experiment. Det är barnens tankar och idéer som pedagogerna vill ha fram när de 
ställer frågor. Det ska inte finnas något rätt eller fel och alla barn ska få känna att de vågar 
föra fram sina funderingar om hur de tror hur saker och ting fungerar eller hänger ihop. När 
pedagoger och barn experimenterar kan de komma fram till och upptäcka saker tillsammans. 
Det som H. Sträng & Persson (2003 s.104) förklarar genom att som lärare vara en 
medvandrare i barnets kunskapsutveckling. Detta arbetssätt tror jag kan avdramatisera 
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tekniken för många pedagoger, samt det som både Torén (1999 s.16-17) och Forsberg och 
Holmlund (1990 s.41-42) skriver om hur bra det kan vara att ta hjälp av handdockor som 
pedagogiskt hjälpmedel eftersom det verkar kunna fånga upp alla barn i barngruppen och ge 
varierade inlärnings möjligheter 

 

I intervjun med fortbildaren kom det fram hur hon tror att många förskolor säger sig jobba 
med teknik eftersom de erbjuder barnen att bygga, skapa och så vidare. Förskolans läroplan 
föreskriver också hur pedagogerna i förskolan skall arbeta med teknik och vårt samhälle är i 
behov av att starta barnens intresse för teknik i tidig ålder (Centrum för tekniken i skolan, 
Cetis) vilket pedagogerna i undersökningen verkar klara med. Fortbildaren poängterade dock 
en viktig punkt som bör synliggöras, det inte är teknik så länge pedagogerna inte gör barnen 
medvetna om det genom dialoger att de är teknik de gör. Därför får kommunikationen med 
barnen en stor betydelse. Samtalen mellan barnen och pedagogerna måste få en djupare 
mening än att bara betraktas som ”prat”, där finns möjligheten att fördjupa och lägga grunden 
för naturvetenskapen finns (Johansson, Pramling Samuelsson 2003 s. 156). I och med detta 
behöver pedagogerna alltid vara noga med att benämna med ord det barnen gör och ge dem en 
chans att upptäcka hur olika tekniska situationer samt saker och ting kan få konsekvenser 
beroende på hur det görs och förhåller sig till varandra. Till exempel den vardagsteknik jag 
sett i mina observationer som att hälla ur en tillbringare, ta ketchup ur en ketchupflaska, vad 
kniven används till och det fortbildaren menade på, att kunna låta barnen få rita ett mönster på 
hur halsbandet ska se ut med bland annat färger och så vidare innan halsbandet börjar byggas. 
Pedagogerna erbjuder massor av olika tekniska moment och ordet pyssel måste därför lika 
som på Aktiv plockas bort för att kunna få fram de rätta orden och den teknik barnen 
använder sig av. 

 

Det är enligt pedagogerna viktigt att ta reda på vad teknik egentligen är och innebär, och 
varför ett teknikarbete ska införas. Pedagogerna på Vanlig har kanske inte insett hur många 
andra mål i läroplanen de kan uppnå via att arbeta med teknik på sin avdelning. Med tanke på 
att deras fokus nu låg på språket skulle teknik vara ett väldigt bra tillvägagångssätt att arbeta 
med det. De observationer jag har gjort där har gett mig en inblick i hur lätt det kan vara att 
förbise tekniska situationer som uppstår utifrån barnens spontana intresse om man inte har en 
teknisk medvetenhet med sig. Jag tänker på avdelningen Vanlig då leksaksbilen fick gå runt i 
samlingen och hur intresserade barnen var för de ljudfunktioner den hade. Pedagogerna hade 
där kunnat ställa frågor som fått barnen att börja fundera över varför bilen kunde låta, rulla 
och så vidare och på så sätt tagit vara på ett tekniskt ögonblick utifrån barnens intresse. 

 
Jag förundras över hur enkelt material som ballonger, snören, klämmor och tejp kan utgöra ett 
sådant givande och roligt experiment för barnen. Sådant material finns med all säkerhet på de 
flesta förskolorna redan. Där kommer jag in på Mylesands syn på byggande eftersom det 
egentligen innebär samma saker, det inte behöver vara dyrt för att kunna bygga eller utföra 
andra sorters teknikaktiviteter.  Både skräp och naturmaterial kan enligt henne ha stora 
framgångar i verksamheten (2007 s.77).  Eftersom inga dyra inköp egentligen behöver göras 
för ett teknikarbete kan det hela handla om att inventera sitt eget befintliga material på 
förskolan, vilket också pedagogerna verkade vara medvetna om. Investeringen kan då göras 
på teknik- och experimentböcker. Enligt den intervjuade pedagogen på Aktiv finns det också 
goda möjligheter att använda sig av bibliotek istället för att köpa eftersom de erbjuder ett brett 
sortiment av sådan litteratur för pedagoger och barn. Pedagogerna måste däremot erbjuda 
barnen stora valmöjligheter när det gäller material och det ska vara fräscht och tillgängligt 
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(Mylesand 2007 s.62). Det hela handlar om att se till att det basutbud som redan finns på 
förskolan i form av diverse bygg- och konstruktionsmaterial hålls rent och snyggt och sorteras 
in i lämpliga lådor som lockar barnen till att vilja börja bygga och konstruera. Med de faktum 
att Aktiv har ett byggbord placerat i barnens byggstation uppnår de det syfte som både 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999 s.90) och Mylesand (2007 s.62, 64) menar på, att 
barnens byggen får chansen att kunna stå kvar och kunna genomgå en utveckling under tid 
samt bli inspirationskällor till andra barn. 
 
Ett rum som erbjuder skapande och konstruerande i olika former ger många tillfällen till att få 
in tekniken och dess process. I och med att de båda avdelningarna har ett sådant rum kan de 
båda uppnå samma effekt i verksamheten. Skillnaden i dagsläget är att Aktiv har sitt rum 
öppet, vilket jag tror både lockar och stimulerar barnen till att skapa mer. När barnen visar 
eget intresse att vara där får pedagogerna en större möjlighet att gå in och synliggöra deras 
skapandeprocess. Det ska vara roligt att lära teknik, det är när något känns roligt och 
stimulerande som vi kan känna oss kreativa enligt Berglund (2006 s.213). När pedagoger ser 
till att lyssna samt anteckna ner barnens idéer får barnen känna att deras kreativitet verkligen 
betyder något (Teknikens hus 2006 s.21). Pedagogerna måste därför vara närvarande i 
barnens tekniska aktiviteter om detta ska vara möjligt. Jag undrar lite om det kan vara 
tillfälligheter att pedagogerna inte fanns närvarande i de situationer där barnen byggde med 
bygg- och konstruktionsmaterial. Enligt Mylesand får en bygghörna högre status med 
intresserade och närvarande pedagoger (2007 s.37) vilket borde tas till akt för att kunna 
stimulera barnens tekniska process.  
 
På Vanlig har barn vid upprepade tillfällen fått använda avdelningens dator genom att bland 
annat skriva bokstäver och träna på sitt namn.  Där skriver Mattsson om hur datorn i skolans 
värld kan ses som användbar i teknikämnet både till att rita och söka information med (2002 
s.93). Pedagogerna på förskolan skulle tillsammans med barnen kunna utveckla 
datoranvändandet till det som fortbildaren menade på i intervjun, att låta barnen få göra en 
skiss på något de ska bygga eller en rapport genom att rita av något de har gjort. Hon menade 
dock kanske att barnen skulle göra detta för hand men jag tror att det även går att låta 
åtminstone femåringarna få prova med datorns hjälp. Det går också att söka upp olika 
tekniska fenomen på Internet för barnen att studera. 

 
Den största skillnaden mellan de två avdelningarna är egentligen pedagogernas dialoger med 
barnen. Pedagogerna på Aktiv har ställt öppna och utmanande frågor som fått barnen att tänka 
till. Under nätverksträffarna har pedagogerna betonat hur viktigt det är att inte vara rädd för 
att använda sig av ordet teknik till barnen. I mina observationer har jag saknat detta ord även 
på Aktiv vilket också kan vara en tillfällighet under just dessa observationstillfällen. 
Pedagogerna på Aktiv har en medveten dialog där de benämner det barnen gör men som en 
inledning till experimenten borde ordet teknik finnas med tillsammans med ordet 
undersökning som jag hört en pedagog använda sig av.  
 
Blomdahl (2007 s.173) beskriver vad teknikprocessen för barnen innebär på ett bra sätt, ”Det 
handlar om att pröva, misslyckas, tveka, pröva igen, lyckas, överraskas, misslyckas igen, allt 
om och om igen”. Det är därför kanske inte alltid tillräckligt att bara berömma barnens alster 
som de glatt kommer och visar upp. Pedagogen på Vanlig hade på ett naturligt sätt till 
exempel kunnat ställa frågor som fått barnet att sätta ord på hur arbetet med dinosaurie 
teckningen gått tillväga. När barnen vill konstruera sina egna böcker går det även där att 
utmana dem att tänka själva på hur det skulle kunna gå till och därefter få dem att prova innan 
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de ber om hjälp. Pedagogerna ska handleda och ställa frågor som får barnen att tänka till. Det 
är i samtalen som det går att få en inblick i hur barnen tänker om ett fenomen. När frågorna 
varför, hur, vad händer om, uppmanar pedagogen barnet att reflektera (Forsberg och 
Holmlund 1990 s.27-28). Där vill jag återkoppla till en observation på Aktiv där pedagogen 
uppmuntrade ett barn att prova vidare om något annat material skulle kunna flyta bättre när 
upptäckten blev att det inte fungerade. Där fick barnet via pedagogen möjligheten att 
reflektera vidare över sin upptäckt genom att samtidigt uppmuntras att fortsätta sin 
undersökning. I observationerna på Aktiv där några barn undersökte en kulspetspenna samt 
gjorde experimentet ”svävande ringen” dokumenterade pedagogen genom att fota med en 
digitalkamera. Dessa foton skulle bli reflektionsmaterial i ett senare skede. Pedagogisk 
dokumentation i denna form samt anteckningar skapar på ett bra sätt reflektionsmöjligheter 
för både pedagoger och barn (Mylesand 2007 s.91-92). 
 
4.4.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
I fortsatt forskning skulle det vara intressant att studera pedagogers agerande i flera 
åldersgrupper, och kanske göra någon jämförelse där i mellan. Jag tänker mig en studie som 
även består av pedagoger som arbetar med de allra minsta barnen, ett till tre åringarna. Det 
skulle också vara intressant att forska kring barnens tankar och uppfattningar om teknik, alltså 
att vända på det jag nu har gjort och även där kunna göra en undersökning med olika 
åldersgrupper. 
 
Jag har i min undersökning bland annat pratat lite om hur utrymmet för bygg- och 
konstruktion är viktigt att tänka på. Där skulle det vara intressant att gå vidare genom att 
forska mera kring miljöns betydelse för teknikarbete i förskolan. Både ute- och innemiljön 
skulle vara intressanta objekt att studera vidare inom. En intressant fråga skulle kunna vara, 
hur lär/uppfattar barn teknik utomhus? 
 
4.4.2 Slutord 
 
Examensarbetet har fått mig att inse hur enkelt och roligt ett arbete med teknik kan och bör 
vara. Jag känner mig inspirerad att arbeta med teknik i framtiden och har insett hur det 
egentligen bara finns fantasin som enda begränsning. Jag hoppas därför att min undersökning 
ska ge andra pedagoger lika mycket inspiration och intresse som jag har fått för teknik.  Den 
entusiasm och nyfikenhet barnen har visat pedagogerna i de olika teknikexperimenten går inte 
att beskriva, det måste upplevas!  
 
Avslutningsvis vill jag säga ett stort tack till min familj, mina vänner, handledare och till dem 
som ställt upp på intervjuer och tagit emot mig på förskolorna. Utan ert stöd och intresse vore 
detta arbete inte möjligt.   
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                                                                                                                                         Bilaga 1                                                                                                             
 
Intervjufrågor - Teknik i förskolan  
 
1. Varför har ni valt att arbeta aktivt med teknik på er förskola? 
 
2. Hur länge har ni arbetat aktivt med teknik? 
 
3. Vad är det viktigaste att tänka på innan ett aktivt teknikarbete införs i verksamheten? 
 
4. Vilka läromedel används för teknikutbildningen på er förskola? 
 
5. Hur går ni tillväga för att stimulera barnen till att tycka teknik är roligt och intressant? 
 
6. Hur lägger ni upp teknikarbetet mellan er pedagoger? 
 
7. På vilket sätt samtalar ni med barnen när de till exempel bygger, skapar eller frågar något 
som har med teknik att göra? 
 
8. Har ni någon förebild bland andra förskolor som arbetar med teknik? 
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                                                                                                                                         Bilaga 2 

 
Intervjufrågor - Föreställningar om teknik (Frågor till en förskola som inte 
arbetar aktivt med teknik) 
 
1. Har du ett intresse för teknik i förskoleverksamheten?  
Motivera! 
 
2. Har du några föreställningar vad ett medvetet arbete med teknik i förskolan innebär? 
Ge några konkreta exempel. 
 
3. Tänker du på hur du talar till barnen när de till exempel bygger, skapar eller frågar om 
något som har med teknik att göra? 
 
4. Tycker du att det viktigt att arbeta med teknik i förskolan? 
(Varför? Varför inte?) 
 
5. Upplever du din kunskap om teknik tillräcklig för att genomföra ett teknikarbete i förskola? 
 
6. Tror du teknikarbete i förskolan har någon betydelse för barnens intresse för teknik i 
framtiden? 
 
7. Vad tror du skulle krävas för läromedel, utrustning och förbrukningsmaterial för att införa 
teknik på ett aktivt sätt i er förskola? 
 
8. Vad finns av detta idag på er förskola/avdelning? 
 
9. Använder ni snickarrummet/målarrummet? Hur ofta? På vilket sätt? 
 
10. Ni är två av tre i personalen som har förskollärarinriktningen mot natur och teknik, hur 
kommer det sig då att ni inte arbetar aktivt med teknik? 
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                                                                                                                                         Bilaga 3 
 
Intervju med en fortbildare om naturvetenskap och teknik 
 
1. Hur länge har du varit aktiv med att hjälpa pedagoger finna bra arbetssätt med teknik i 
förskolan/skolan? 
 
2. Vad är det viktigaste att tänka på innan ett aktivt teknikarbete införs i verksamheten? 
 
3. Vilka läromedel är bra att använda sig av för barn/pedagoger? 
 
4. På vilket sätt kan pedagoger introducera teknik för barnen? 
 
5. Vad innebär ett aktivt teknikarbete för dig? 
 
6. Hur kan tekniken i barnens vardag synliggöras? Utvecklas? 
 
7. Varför är det viktigt att arbeta med teknik i förskolan? 
 
8. I vilken grad tycker du att du har lyckats med ditt fortbildningsarbete? 
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                                                                                                                                         Bilaga 4 
 
Bygg- och konstruktionsmaterial 
 

        
           Duplo och byggklossar i trä.                                            Stickle Bricks 
 
 

 
Kulrundan 

 
 

 
(Fr. vänster) Brio mec, byggmaterialet Lasy och kaplastavar. 


