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Sammanfattning 
 
 
Mitt syfte med det här arbetet är att konstruera ett arbetsmaterial med tillhörande 
lärarhandledningar som pedagoger kan ha nytta av i sitt arbete med teknik inom förskolans 
verksamhet. Jag vill veta om det kan bli lättare för pedagoger i förskolan att arbeta med teknik 
efter att ha genomfört dessa teknikövningar. Innan jag utformade teknikövningarna fick 
pedagogerna och barnen på berörd förskola komma med önskemål inom vilka teknikområden 
de ville få övningar i. Utifrån pedagogernas och barnens önskemål kring teknikarbete 
utformade jag sedan åtta olika övningar med tillhörande lärarhandledningar. Därefter fick 
pedagogerna arbeta med övningarna i två veckor. I utvärderingen efter genomförda övningar 
svarade pedagogerna lite diffust på hur de känner inför att arbeta med teknik efter att ha 
arbetat med övningarna. Jag tolkar det som att pedagogerna inte känner sig säkrare på hur de 
ska arbeta med teknik men att de har fått ett positivt möte med teknik i förskolan.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: Förskola, Lärarhandledningar, Pedagoger, Teknik 
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1 Inledning  
 
Det här arbetet handlar om hur pedagoger kan arbeta med teknik i förskolans verksamhet. 
Största delen av arbetet har gått ut på att jag har konstruerat ett flertal olika teknikövningar 
som en förskola sedan har arbetat med. Förskolan som har arbetat med mitt material vill i 
framtiden få in mer teknik i sin verksamhet än vad de har idag. De arbetar aktivt för att få in 
mer teknik i verksamheten bland annat i form av stöd från Projektet Entré-
Entreprenörskapsutveckling1. I samråd med en avdelning på denna förskola bestämde jag mig 
för att konstruera ett arbetsmaterial med tillhörande lärarhandledningar inom teknik. Berörd 
avdelning tog upp ämnet med övriga avdelningar som var positivt inställda till att få 
teknikövningar att arbeta med. Efter att jag sedan utformat teknikövningarna fick 
pedagogerna arbeta med materialet en kortare tid för få konkreta tips på hur man kan arbeta 
med teknik inom förskolan. Anledningen till att jag valde just detta ämne var dels därför att 
det fanns önskemål kring att få mer praktiska tips om ämnet från berörd förskolan men även 
för att jag själv ville ta tillvara chansen att få med mig praktiska övningar ut i arbetslivet. 
    Med teknikövningar avses här olika övningar inom teknik som pedagoger och barn kan 
genomföra tillsammans, som att till exempel bygga bilar av bland annat gamla kartonger. 
Med lärarhandledning avses ett mindre häfte på 1-3 sidor, i det här fallet bestående av 
teknikövningar, där det står utförligt hur man ska gå tillväga för att till exempel kunna bygga 
en bil av gamla kartonger. Det står även vilket material som behövs, eventuella diskussioner 
kring ämnet som pedagogen kan ta upp med barnen samt olika tips på hur man lättast ska 
kunna genomföra övningen. Lärarhandledningarna innehåller både skriven text samt 
fotografier som jag själv tagit av övningarna när jag utformat dem. 
I det här arbetet har jag använt ordet pedagoger som samlande begrepp för alla vuxna som 
arbetar i förskolan. Jag har valt benämningen pedagoger istället för förskollärare eftersom all 
personal i förskolan inte är förskollärare. 
 
 

 

                                                 
1 Kommunen som berörd förskolan ligger i har ett samarbete med Entré- Entreprenörskapsutveckling som 
anordnas av Länsstyrelsen och Kommunförbundet i det här länet.  Samarbetet går ut på att kommunen på lång 
sikt ska skapa fler arbeten genom Entreprenörskap. Barnen i den här kommunen får därför från tidig ålder lära 
sig förstå vikten av företagsamhet. En stor del av Entrés arbete går ut på att utbilda pedagoger och ge dem 
verktyg att träna sina elever i entreprenörskap. Enligt rektor på berörd förskola är det ett krav från kommunens 
politiker att samtliga förskolor i kommunen genomgår den här Entreprenörskapsutvecklingen. Varje förskola får 
dock välja ämne själva. 
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1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Vad är teknik? 

I Bra Böckers Lexikon 2000 (1999) 23: e boken sidan 54 benämns teknik på följande sätt: 
”Teknik (av grekiska techne: konst, hantverk), praktisk tillämpning av teoretiska kunskaper 
och insikter, särskilt i anknytning till naturvetenskap.”  
    Sundin (1991) säger att teknik är en kulturell och social produkt som även är ett uttryck för 
den mänskliga traditionen. Det är traditionen som skiljer oss från de djurarter som också 
använder sig av tekniska hjälpmedel. Djuren använder sig av sin instinkt när det gäller dess 
olika tekniker för att överleva, till exempel bävrarnas fördämningar och spindelns nät. Vi 
människor ärver våra tekniker från tidigare generation. Vi vet inte genetiskt hur vi till 
exempel ska bygga våra hus. På så sätt blir den mänskliga tekniken en tradition. Enligt Sundin 
(1991) är det denna tradition som är grunden till den mänskliga existensen. Sundin lägger 
också stor vikt vid ”uppfinningen” språket i det här sammanhanget. Språket kan, enligt 
Sundin, räknas som en slags uppfinning eftersom det inte är en medfödd egenskap. Utan det 
mänskliga språket skulle det vara betydligt svårare än vad det är idag att föra vidare våra 
traditioner och tekniker. 
    Att både barn och vuxna är osäker inför begreppet teknik är vanligt enligt Forsberg och 
Holmlund (1990). De menar också att teknikbegreppet går att tolka på många olika sätt. Två 
av de vanligaste definitioner som finns av teknikbegreppet är att antingen se ämnet som att 
det är viktigt att veta hur det fungerar och det andra är att veta varför det fungerar som det 
gör.  
    Mylesand (2007) säger att inom förskolans värld så förknippar vi begreppen konstruktion 
och bygg med lek men inom vuxenvärlden hör begreppen bygg och konstruktion till teknik. 
Vidare menar Mylesand att vuxna verkar ha ett behov av att kategorisera och förklara ordet 
teknik. För barnen däremot är begreppet teknik mer kopplat till olika bygg- och 
konstruktionslekar.  
 

1.1.2 Teknikens historia i förskolan 

I början på 80-talet blev teknik ett obligatoriskt ämne i skolan. Ungefär samtidigt kom 
teknikämnet in i förskolan i och med införandet av ”Det pedagogiska programmet”, vilken var 
en föregångare till dagens Läroplan för förskolan- Lpfö 98. I Det pedagogiska programmet 
stod det att barn ska få pröva på att experimentera med saker som har med naturkrafter och 
teknik att göra. De bör även få experimentera och fundera över olika händelseförlopp inom 
dessa ämnen samt få se exempel på orsak-verkan. (Forsberg och Holmlund 1990).  
    I dagens Läroplan för förskolan- Lpfö98, är ett av målen att barnen ska utveckla sin 
förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker (s 9). I 
dagens läroplan står det också att ett av förskolans uppdrag är följande: Förmåga att 
kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av 
ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan skall lägga grunden till 
att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som 
alla i samhället behöver (s 5). På så sätt blir ett av förskolans uppdrag att få den pedagogiska 
verksamheten att följa den alltmer teknikberoende samhällsutvecklingen. 
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1.2 Litteraturgenomgång 
 

1.2.1 Samhället och barns utveckling 

Enligt Blomdahl (2007) sker det en snabb och omfattande teknisk utveckling i dagens 
samhälle vilket ger oss enorma mängder av kunskapsstoff varje dag. Denna kunskap leder 
också till förnyelse. Vygotskij (1998) anser att allt som skapats av människan, hela vår 
kulturella värld, är en produkt av vår fantasi. Fantasin i sin tur bygger vidare på det mänskliga 
skapandet i samhället.  
    Enligt Dewey (1999) överlever vårt samhälle genom en ständig självförnyelse vilket sker 
genom att utveckla barnen i samhället. Dewey (2004) ser därför utbildningen av barnen som 
en del av den kulturella reproduktionen och anser därför att det är genom utbildning och 
uppfostran som vi överför kunskaper från generation till generation. Samhället avgör också 
sin egen framtid genom att styra barnens handlingar. En dag är det barnen som utgör det 
framtida samhället och hur de utformar vårt samhälle har sin grund i de handlingar och 
aktiviteter som genomfördes i barndomen enligt Dewey (1999). Dewey (2004) ser skolan som 
samhällets främsta och mest effektiva verktyg för sociala framsteg och nya reformer. Dewey 
(2004) anser också att individen utvecklas genom ett samspel med sin omvärld. Genom 
omvärlden lär sig barn sociala regler samt att förstå olika sammanhang. 
    Dewey (1999) säger att vuxna ser på barndomen som ett bristtillstånd eftersom vi ser 
omognad som en brist. Allteftersom barnet växer och utvecklas fylls gapet på mellan det 
omogna och det mogna. Enligt Dewey (1999) betraktas växandet alltför lätt som något som 
har ett mål i stället för att vara ett mål (s 89). Barnen närmare sig på så sätt vuxenlivet som är 
den fasta normen i vårt samhälle enligt Dewey. Vidare anser Dewey att målet för barnens 
utvecklande anses vara en fullbordad utveckling, det vill säga något som inte längre utvecklas 
utan har avstannat. Dewey menar att detta motsäger sig självt i och med att vuxna blir 
förnärmade över beskyllningen att inte längre ha några utvecklingsmöjligheter.  
    Dewey (1999) menar på att om barn kunde uttrycka sig som vuxna skulle de berätta en helt 
annan historia och vi vuxna skulle ha mycket att lära från barns intellekt och moral. 
 

1.2.2 Pedagogens ansvar 

Enligt Temaserie från tidningen Förskolan (2002) måste förskollärare börja ta mer ansvar för 
att få barnen i förskolorna mer intresserade av teknik. Ett av målen i Läroplanen för 
förskolan- Lpfö 98 är att barnen ska ”utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera 
med hjälp av olika material och tekniker” (s.9) men enligt Temaserie från tidningen 
Förskolan är det många pedagoger som inte följer läroplanens mål kring teknikarbete för att 
de själva upplever teknik som något abstrakt och svårt. Enligt Dimenäs och Sträng-
Haraldsson (1996) måste vi tillåta naturvetenskapen att stiga ner från sin piedestal och umgås 
med vanligt folk för att vi ska kunna förstå den. Temaserie från tidningen Förskolan anser att 
teknik egentligen inte är svårt men det gäller för pedagoger att se den vardagsteknik som finns 
runtomkring oss och synliggöra den i verksamheten på förskolan. Ofta använder pedagoger 
teknik i sina vardagliga verksamheter utan att tänka på det som teknik. När 
”teknikglasögonen” har kommit på brukar det bli många aha-upplevelser. Teknik i förskolan 
egentligen handlar om att få barn nyfikna på hur saker och ting fungerar samtidigt som denna 
kunskap gör vardagen roligare och mer begriplig för barnen. Däremot är det inte viktigt att 
kunna svara direkt på alla frågor som barn har kring teknik. Svaren på frågorna kan man ta 
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reda på tillsammans med barnen genom att vara en medupptäckare och inte direkt leverera 
färdiga svar så fort frågan ställs. Barnen behöver heller inte förstå allt i detalj av olika arbeten 
man gör inom teknik och naturvetenskapliga ämnen. Huvudsaken är att de får prova på, 
undersöka, upptäcka, uppleva och sedan bearbeta sina intryck så kommer förståelsen senare. 
(a.a.)  
    Dewey (1999) anser att alla barn har egna specifika kreativa idéer och att det är vi vuxna 
som måste hjälpa barnen att vidareutveckla sina idéer annars kan de stagnera. Dewey (2004) 
ställer stora krav både på pedagogers ämnesmässiga kunskaper och pedagogiska kunskaper. 
Vidare anser Dewey att pedagogers yrkesroll innebär att aktivt stimulera, bredda och fördjupa 
barns utveckling.  
 

1.2.3 Användning av Varförfrågor 

Pramling-Samuelsson och Mårdsjö (1997) menar på att pedagoger bör utveckla barns sätt att 
tänka och reflektera kring olika fenomen i barnens egen omvärld. Utifrån denna synpunkt 
tycker författarna att det är givande att ställa frågor av typen ”Vad är det vi gör? Varför gör vi 
detta? Vad har vi lärt oss av att göra detta?” (s.39) för att på så sätt få barnen att utveckla 
sina egna idéer och tankar. 
    Enligt Forsberg och Holmlund (1990) kan det inom pedagogiska sammanhang få förödande 
konsekvenser om man enbart bryr sig om att ta reda på hur det fungerar inom olika fenomen. 
Det kan leda till att pedagogen till exempel enbart visar hur man kopplar en lampa till ett 
batteri för att få lampan att lysa utan att prata om varför den lyser. Självklart kan det vara 
svårt för barn att förstå orsakerna till varför det blir som det blir inom olika sammanhang men 
det är alltid givande att ställa Varförfrågor till barnen som gör att de får börja fundera över 
orsaken till varför det blir som det blir.  Vidare menar Forsberg och Holmlund att frågor kan 
få igång barnens tankeverksamhet. Enligt ovanstående författare är det sällan som barn själva 
ger utförliga kommentarer om hur deras konstruktioner fungerar däremot kommer de ofta 
med spontana kommentarer om hur resultatet av produkten blev när de leker med den. 
Mylesand (2007) menar också på att det är sällan som barn ställer direkta frågor kring sina 
egna konstruktioner. 
 

1.2.4 Utgå från barnen 

I Läroplanen för förskolan Lpfö-98 (1998) står det att förskolan ska ta hänsyn till att barn 
försöker förstå, skapa sammanhang och mening utifrån sina egna livserfarenheter. Mylesand 
(2007) säger att eftersom barn ständigt försöker förstå hur de ska förhålla sig till sin omvärld 
blir bygg- och konstruktionslekar ett slags verktyg för dem att bygga upp en förståelse för 
olika konstruktioner men även för olika fenomen i samhället. Enligt Trageton (1996) är leken 
en förutsättning för inlärning. Inlärning genom lek sker på alla områden. Läroplanen för 
förskolan Lpfö-98 pekar också på att förskolans verksamhet ska präglas av ett medvetet bruk 
av lek. 
    Trageton (1996) nämner att övergången mellan rollek och konstruktionslek är flytande. 
Rolleken kan lätt ses som flyktig eftersom den inte behöver lämna några spår efter sig. 
Konstruktionsleken däremot är väldigt fysisk och lämnar alltid spår efter sig i och med de 
material som barnen har använt sig av. Denna konstruktionslek, eller lek med material, har 
stor betydelse för barns utveckling av kroppskontroll och sinneskoordination. Samtidigt så är 
konstruktionslek med olika material ett ypperligt tillfälle för barnen att få träna både grov- 
och finmotoriken. 
    Enligt Dewey (2004) bör pedagogers arbetssätt utgå från en spontan aktivitet som utförs av 
barnen, utan pedagogers påverkan, för att barnets individuella utveckling ska kunna ske 



 5 

inifrån och inte pressas fram genom pedagogers utvalda ämnen. I Tragetons (1996) pedagogik 
är det barnen som bestämmer teman medan pedagogerna förväntas ta ansvar för barnens 
inlärning genom att utvidga de lek idéer som barnen föreslår. Enligt Forsberg och Holmlund 
(1990) bör också barnens egen upplevelsevärld vara utgångspunkten för teknikarbetet i 
skolan. Forsberg och Holmlund anser att det är viktigt att pedagoger utgår från barnens egen 
upplevelsevärld för att på så sätt kunna hjälpa barnen att komma fram till egna lösningar. 
Enligt Temaserie från tidningen Förskolan (2002) måste pedagoger utgå från barnens egna 
erfarenheter och kunskaper kring teknik för att få barnen att tycka att teknik är roligt och 
spännande. Enligt Utbildningsdepartementet, Lpfö-98 (1998) ska förskolans verksamhet 
”utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter” (s.8-9). Temaserie från 
tidningen Förskolan menar på att pedagogerna måste ta reda på vad barnen tycker är roligt 
och vad har de för frågor och funderingar kring teknik för att barnen ska kunna ta till sig nya 
kunskaper. En viktig del av teknikarbetet på förskolan hänger på att pedagogen synliggör och 
förstärker det som barnen är intresserade av. Enligt Trageton (1996) kan det bli så att om 
pedagogerna själva bestämmer teman att arbeta utifrån utan att först ta tillvara på barnens 
synpunkter riskerar de lätt att börja driva en slags förmedlingspedagogik vilket innebär att det 
blir mindre utrymme för barnens egen kreativitet. Forsberg och Holmlund (1990) säger att det 
är viktigt att pedagoger utgår från barnens egen upplevelsevärld för att på så sätt kunna hjälpa 
barnen att komma fram till egna lösningar. Mylesand (2007) säger att pedagoger måste vara 
lyhörda inför barnens nyfikenhet för att kunna ge barnen utmaningar utifrån barnens egna 
tankar. Vidare anser Mylesand att det är viktigt att man som pedagog lär sig att se bakom det 
barnen säger för att komma fram till vad de är nyfikna på. 
 

1.2.5 Kreativitet och praktiskt arbete  

Enligt Vygotskij (1998) syns den mänskliga kreativa processen tidigt redan hos små barn. 
Vygotskij menar att fantasin är grunden för vår mänskliga kreativitet. Detta möjliggör vårt 
konstnärliga, vetenskapliga och även det tekniska skapandet. Fantasin har sitt ursprung i 
verkligheten, i form av våra olika erfarenheter. Vygotskij menar därför att ju fler erfarenheter 
en människa har desto rikare fantasi kan människan utveckla. För pedagoger är det därför 
viktigt att vidga barnens erfarenhetsperspektiv för att ge dem en stadig grundpelare så de kan 
vidareutveckla sin skapande förmåga med hjälp av fantasin. Dewey (2004) anser att en central 
punkt i allt lärande är att reflektera, tillsammans med andra, utifrån tidigare erfarenheter. 
Dewey (2004) är även känd för sitt uttryck Learning by doing inom pedagogiska 
sammanhang. Detta uttryck speglar en människosyn som är aktiv i sin omvärld. Med 
Learning by doing menar Dewey att barn måste ges möjlighet att aktivt få prova på nya saker 
och experimentera med dessa för att kunna ta in ny kunskap. Blomdahls (2007) forskning 
pekar också på att pedagoger anser att praktiskt arbete lättare gör att barnens kunskaper 
fastnar. Enligt de pedagoger som Blomdahl intervjuat i skolan kan praktiskt arbete också leda 
till kaos, fast ändå ett kreativt kaos, speciellt i stora barngrupper. Elever som har fått arbeta 
praktiskt i Blomdahls studie uttrycker själva att de upplever praktiskt arbete som positivt. De 
pedagoger som arbetar praktiskt med teknik i skolan, i Blomdahls studie, upplever det som 
negativt när kollegor som saknar kompetens i ämnet kommer in i verksamheten eftersom de 
ämneskompetenta pedagogerna ofta får ägna energi åt att instruera sina kollegor i ämnet, 
vilket blir en belastning i undervisningen. 
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1.3 Syfte 
 
Mitt syfte med det här arbetet är att konstruera ett enkelt arbetsmaterial med tillhörande 
lärarhandledningar som pedagoger kan ha nytta av/utgå ifrån i sitt arbete med teknik inom 
förskolans verksamhet. Anledningen till att jag vill att teknikövningarna ska vara enkla är för 
att de ska kunna komma till användning av alla pedagoger i förskolan oavsett vilken 
utbildning eller tidigare erfarenhet de har av teknikarbete. De ska även vara enkla på så sätt att 
det mesta materialet redan finns tillgängligt på förskolan. Jag vill även veta om det kan bli 
lättare för pedagoger i förskolan att arbeta med teknik efter att, tillsammans med barnen, ha 
genomfört de teknikövningar som jag har tagit fram. 
 

1.4 Frågeställning 
 
Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställning:  
 
Kan arbetsmaterialet som jag har tagit fram inom teknik vara till hjälp för pedagogers arbete 
med teknik i förskolan?  
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2 Metod 
 
Under den här rubriken kommer jag att gå igenom hur jag har gått tillväga när jag har 
genomfört det här arbetet. För att det ska bli tydligare och lättare att följa mitt arbete har jag 
valt att dela in det i flera underrubriker. 
 

2.1 Urval 
 
Anledningen till att just den här förskolan arbetade med mitt material var för att de tydligt 
uttryckte en önskan att få praktiska tips på hur man kan arbeta med teknik i förskolans 
verksamhet.  
Förskolan som har arbetat med mina övningar har fem avdelningar, två avdelningar med 1-3 
åringar och två avdelningar med 3-5 åringar samt en syskonavdelning. I förskolan finns en 
gemensam lekhall som pedagogerna i dagsläget har planer på att bygga om till teknikrum. 
För att först få reda på vilka kunskaper pedagogerna på den här förskolan hade inom teknik 
började jag med att dela ut en enkät till dem som de fick svara gruppvis på i sina arbetslag. 
Med arbetslag avses de som arbetar tillsammans på en avdelning. Enkäten skulle besvaras 
anonymt för att pedagogerna skulle känna att de kunde svara enligt sin personliga övertygelse 
utan att någon kunde lägga värderingar i deras svar. Anledningen till att jag ville veta vilka 
kunskaper de hade var för att jag lättare skulle kunna utforma teknikövningar som passade 
dem. Pedagogerna på förskolan fick också komma med önskemål inom vilka teknikområden 
de främst ville få lärarhandledningar i.  
    För att även få med barnens önskemål i övningarna skickade jag ut brev till samtliga 
föräldrar på förskolan där jag kortfattat förklarade lite grand om mitt teknikarbete på 
förskolan (se Bilaga 1). Föräldrarna fick ge sitt godkännande till att barnen deltog i 
teknikövningarna i form av en underskrift. Efter att ha fått underskrifter från föräldrarna 
genomförde jag fyra gruppintervjuer med ett flertal barn från varje avdelning. Jag gjorde 
intervjuer med de äldsta barnen på 3-5 årsavdelningen samt syskonavdelningen. De två 
småbarnsavdelningarna slog ihop sina 3-åringar och så gjorde jag en intervju med dessa barn.  
    Utifrån pedagogernas och barnens önskemål kring teknikarbete utformade jag sedan åtta 
olika övningar med tillhörande lärarhandledningar. Därefter fick pedagogerna arbeta med 
övningarna i två veckor. Efter varje övning fick de göra en kortare utvärdering på själva 
övningen. De fick sedan svara på en utvärderingsenkät inför hur de känner att arbeta med 
teknik efter att ha genomfört övningarna. 
 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Enligt Björndal (2002) ska samtal med hjälp av en intervjuguide vara en bra metod för 
gruppintervjuer eftersom syftet med gruppintervjuer oftast är att få fram riklig information om 
en viss frågeställning. Med metoden Intervjuguide menar Björndal en detaljerad översikt över 
teman och frågor som man vill ta upp under intervjun. Det här är också en väldigt flexibel 
intervjuform eftersom det går att ändra frågornas följd samt ställa olika följdfrågor utifrån hur 
intervjun fortlöper. Nackdelen med metoden kan vara att det är svårt att hålla fokus på det 
som är väsentligt samtidigt som man måste hålla sig öppen inför olika typer av information 
från de som intervjuas. Björndal menar också att den som intervjuar måste visa öppenhet och 
respekt inför de svar som den intervjuade ger för att intervjun inte ska upplevas som ett 
förhör. Som intervjuare måste man även vara en aktiv lyssnare. Det kan man vara genom att 
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summera den intervjuades svar, nicka och komma med små kommentarer som visar att man 
hänger med i resonemanget. För att inte tappa fokus på ämnet kan man komma med 
kommentarer som: ”Jag skulle gärna fortsätta prata om det du sa om…” 
    I nedanstående barnintervjuer som jag har genomfört har jag valt att utgå från Björndals 
intervjuguide. 
    Enkäterna som jag utformade valde jag att ha öppna svar på eftersom det kändes alltför 
mäktigt att kunna få med alla olika tänkbara svar i de fasta svarsalternativen. Enligt Björndal 
är en vanlig felkälla med fasta svarsalternativ att de som svarar på enkäten känner att 
svarsalternativen inte passar dem. Jag var även rädd för att styra pedagogerna om jag hade 
använt mig av fasta svarsalternativ, det vill säga att de hade svarat det som de uppfattat som 
mest ”korrekt”.  
 

2.2.1 Barnintervjuer 

Eftersom jag valde att utgå från Björndals (2002) intervjuguide utformade jag nedanstående 
förberedning inför barnintervjuerna. Eftersom jag inte visste om pedagogerna hade pratat med 
samtliga barn angående att göra om lekhallen till teknikrum tyckte jag att det var bäst att börja 
med att prata med barnen om detta innan jag frågade vad de hade för önskemål. 
 
   ”Era fröknar här på… vill göra om i lekhallen. De tänker ta bort allt som är här inne och 
göra om helt och hållet. De har tänkt att ni ska få prova på att bygga olika saker här inne. 
Dom har även tänkt att ni ska få lära er hur olika saker fungerar när ni är här som till 
exempel hur man kan få lampor att lysa.”  
 
   ”Nu när ni vet lite grand om vad fröknarna vill göra här inne så skulle jag vilja veta vad ni 
vill göra här inne. Kan ni berätta det för mig? Hur tycker ni att det ska se ut då? Vilka saker 
tror ni behövs? Hur tänker du då? Hur menar du med…? Kan du berätta mer?” 
 

2.2.2 Enkät 1 

(Se Bilaga 2) 
Enkäten Hur vill ni arbeta med teknik på er förskola? delade jag ut till pedagogerna inför 
utformandet av teknikövningarna. Frågorna i den här enkäten var formulerade utifrån de svar 
jag ville ha på mina frågor kring hur pedagogerna ville arbeta med teknik i förskolan. Jag ville 
även att pedagogerna själva skulle få komma med egna förslag på vad de ville arbeta med för 
olika ämnen inom teknik. Det kändes även som att det var viktigt för mig att få svar på vad 
pedagogerna kände inför det här arbetet med teknik för att jag på så sätt skulle veta vad de 
hade för förväntningar på utformandet av mina teknikövningar. Jag ville även få svar på vad 
de hade för tidigare erfarenheter av teknikarbete i förskolan för att kunna utforma 
teknikövningar som låg dem så nära som möjligt 
 

2.2.3 Enkät 2 

(Se Bilaga 3) 
Den här enkäten använde jag som utvärdering efter pedagogernas arbete med 
teknikövningarna. Även här valde jag att börja med ett kortare brev. Jag poängterade återigen 
att utvärderingen var anonym för att pedagogerna skulle känna att de kunde svara 
sanningsenligt. Frågorna till den här enkäten utformade jag utifrån mitt syfte med arbetet för 
att få svar på min frågeställning. Jag ville helt enkelt få svar på om arbetsmaterialet som jag 
har tagit fram inom teknik kunde hjälpa dessa pedagoger att arbeta med teknik i förskolan.  
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2.2.3 Teknikövningarna 

(Se Bilaga 4) 
Under två väldigt intensiva veckor arbetade jag med att ta fram teknikövningarna till det här 
arbetet. Först gick jag igenom inom vilka områden barnen och personalen helst ville ha 
övningar i. Sedan sökte jag litteratur på Internet och biblioteket. Jag var väldigt fokuserad på 
att alla övningar skulle vara så enkla som möjligt samt att övningarna var inom de områden 
som barnen och personalen önskade. Jag genomförde alla övningar hemma tillsammans med 
mina egna barn (3 och 6 år gamla) och fotograferade samtidigt så att det skulle finnas bilder i 
lärarhandledningarna. Vissa övningar fick jag göra om flera gånger för att få dem 
genomförbara i praktiken. Till några övningar hade jag svårt att hitta material men det fick jag 
hjälp med av min handledare på Högskolan I Gävle. Jag försökte också tänka på att 
övningarna skulle innehålla sådant material som redan var befintligt på förskolan eftersom 
förskolan hade en begränsad ekonomi. Även om förskolan skulle ha haft en obegränsad 
ekonomi så skulle det kanske ta längre tid för dem än två veckor att få fram nytt material 
därför ville jag försäkra mig genom att använda material som är befintligt på de flesta 
förskolor. 
 

2.3 Procedur 
 
För att det ska bli lättare att se hur jag har gått tillväga när jag har delat ut och samlat in 
enkäter samt genomfört barnintervjuer har jag även här valt att dela in de olika 
tillvägagångssätten i flera underrubriker. 
 

2.3.1 Barnintervjuer 

På husmötet2 (som jag även delade ut den första enkäten till pedagogerna på) bestämde vi 
även tid för barnintervjuerna och jag frågade om pedagogerna ville föra anteckningar åt mig 
under intervjuerna, vilket de var positiva till. Alla barnintervjuer skedde samma dag, direkt 
efter varandra. För varje intervju var det avsatt en halvtimme tills nästa grupp skulle komma. 
Barnintervjuerna skedde i lekhallen på förskolan där det sedan är tänkt att det ska bli 
teknikrum. Vi, jag och barnen, i satt i en ring på golvet och jag använde mig av Björndals 
(2002) intervjuform intervjuguide som innebär att man har en detaljerad översikt över teman 
och frågor som man vill ta upp under intervjun. Jag intervjuade barnen samtidigt som 
pedagoger från berörd avdelning var med. Pedagogerna dokumenterade det barnen sa genom 
att skriva ner deras svar och kommentarer med hjälp av papper och penna. Efter varje intervju 
fick jag det papper som pedagogerna hade skrivit ner barnens svar på. Någon pedagog ville 
först renskriva svaren.  
 

2.3.2 Enkät 1 

Enkäten delades ut av mig personligen på förskolans husmöte, samtidigt som jag gick igenom 
den tillsammans med pedagogerna. Eftersom jag redan innan visste om att det enbart skulle 
vara en pedagog från varje avdelning med på mötet valde jag att börja enkäten med ett kortare 
brev om mig själv och vad jag ska göra så att alla pedagoger skulle få så likvärdig information 
som möjligt. En vecka senare samlade jag in enkäterna som hade samlats på en av förskolans 

                                                 
2 Varje vecka har berörd förskola ett möte med en personal från varje avdelning samt förskolans rektor. De 
diskuterar gemensamma frågor som rör hela förskolan på dessa husmöten. 
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avdelning. När jag sammanställde svaren valde jag att blanda dessa, det vill säga de som 
svarat på översta raden i första frågan i min resultatdel är inte samma avdelning som har 
svarat först på nästa fråga. Jag valde att blanda svaren på detta sätt för att det inte ska gå att 
följa varje avdelnings svar. 
 
 

2.3.3 Enkät 2 

Den här enkäten delades ut personligen av mig samtidigt som jag hämtade teknikövningarna 
som pedagogerna arbetat med. När jag delade ut enkäterna bad jag pedagogerna att lägga sina 
svar i ett kuvert i personalrummet. Jag skrev mitt namn och Teknikutvärdering på kuvertet 
som de kunde lägga sina svar i. En vecka senare hämtade jag pedagogernas svar i förskolans 
personalrum. När jag sammanställde svaren i enkät 2 valde jag att göra som jag gjorde när jag 
sammanställde den första enkäten, det vill säga de som svarat på översta raden i första frågan 
är inte samma avdelning som har svarat först på nästa fråga. Även här valde jag att blanda 
svaren för att det inte ska gå att följa varje avdelnings svar. 
 
 
 

2.3.4 Teknikövningarna 

När jag samlade in den första enkäten, angående hur pedagogerna ville arbeta med teknik, 
talade jag muntligt om, för den avdelningen som enkäterna var på, att de skulle få 
teknikövningarna två veckor senare. Två veckor senare delade jag ut teknikövningarna. För 
att vara säker på att samtliga avdelningar visste om att teknikövningarna nu fanns i huset gick 
jag runt med min låda till varje avdelning för att de skulle se hur allt såg ut. I lådan förvarade 
jag lärarhandledningar plus lite material, till exempel 3.5 W lampor, el-sladdar, magneter och 
glycerol. De fick låna en mindre mängd materialet av mig för att de skulle kunna genomföra 
vissa övningar. Jag talade om att jag skulle ställa lådan i personalrummet och att de sedan fick 
turas om med övningarna på varje avdelning. Jag skrev sedan upp på förskolans gemensamma 
anslagstavla, som all personal ser innan de går in i personalrummet, att övningarna nu fanns 
tillgängliga i huset under två veckor.  
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3 Resultat 
 

3.1 Sammanfattning av barnens önskemål kring teknikarbete i 
förskolan 
 
(Se Bilaga 5) 
De yngsta barnen, treåringarna, var väldigt ivriga att få berätta allt de ville göra. Några av de 
äldre barnen ville inte säga någonting. Barnen tyckte att fröknarna var väldigt tokiga som ville 
göra om i lekhallen och många såg förvånade ut över fröknarnas planer. Jag fick en mängd 
olika svar på vad barnen ville ha/göra i det rum som ska bli teknikrum.  
De flesta barn ville ha vatten i teknikrummet. Många ville ha mycket vatten, det vill säga en 
stor pool som de själva kunde bada i. Det fanns även önskemål om en trampolin till poolen. 
Andra önskemål som fanns kring vatten var att prova vilka saker som sjunker. Det fanns även 
önskemål kring att hälla vatten genom slangar och rör samt att få vatten att ändra färg. Några 
barn ville bygga båtar och skepp av bland annat lera, lego och klossbitar. En flicka sa så här 
om sitt önskemål kring vatten i teknikrummet: ”Jag skulle vilja ha ett hav! Det skulle kunna 
vara en balja med vatten i och blå mattor under”. 
    Barnen ville även bygga med hjälp av olika saker. De små 3 åringarna som jag intervjuade 
var väldigt kreativa och ville bygga hus och slott med hjälp av pinnar, stjärnor, lampor, olika 
månar, fönster, klossar, pärlor och kulor. Andra barn ville bygga torn av bland annat 
Kaplastavar, lego och stenar. En pojke ville ha många stora kuddar att bygga med. Det fanns 
även önskemål kring att bygga raketer, snögubbar av kulor samt med Playmo saker. Bygga 
med lego, klossar och andra saker som man kan bygga med var också populärt. En pojke var 
väldigt säker på vad han ville göra: ”Bygga bilar och sen måla dem med mycket färg!”. 
Under intervjun fick jag uppfattningen av att bygga var ett roligt ämne för barnen och för 
många verkade det inte var så noga vad de byggde med. 
    En 5- årig flicka hade ett väldigt långt och avancerat svar kring hur hon ville ha det inne i 
teknikrummet, hon ville såga av stora träd och sätta in i lekhallen och sedan bygga kojor i 
träden och därefter bygga broar mellan träden, vingliga broar. Det var viktigt att det skulle 
vara vingliga broar. Hon ville även ha gungrep mellan träden och sedan bygga en trappa upp 
till träden. Hon fick resten av gruppen med sig i sitt projekt på slutet och alla blev väldigt 
upplivade av hur de skulle göra för att få till vingliga broar och trappor upp till träden och 
startade en intressant diskussion. Eftersom jag blev nyfiken på deras tankar frågade jag vidare 
hur de hade tänkt att träden skulle kunna stå upp inne i lekrummet och då svarade de att man 
kunde limma fast träden i golvet. Jag frågade också om hur stort allting skulle vara och det 
svaret var det ingen tvekan på: ”Så stort så man kan vara där och leka!” 
    Några barn hade önskemål kring att ha en rutschkana och studsmatta inne i rummet. Dessa 
barn var inte så pratglada vilket ledde till att jag inte fick dem att utveckla sina tankar vidare. 
Det fanns även önskemål kring att göra mysigare och finare inne i rummet. Några barn ville 
hänga upp något glittrigt, typ girlanger i taket. När jag frågade hur man skulle kunna hänga 
upp dessa girlanger svarade de, utan att tveka, ”med hjälp av krokar såklart!”. De ville även 
tillverka en måne av trä och måla den glittrig, ”skulle kunna hänga i taket den också.”. 
Sist men inte minst hade vi några barn som bara ville prata om Star Wars gubbar. De hade 
som förslag att vi skulle göra experiment, ”så man kan göra egna Star Wars gubbar”. 
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3.2 Enkät 1 Hur pedagogerna vill arbeta med Teknik  
 
Jag har här valt att dela upp varje fråga för sig i en underrubrik för att det ska bli lättare att 
synliggöra deras svar. Under själva underrubriken har jag först skrivit ner frågeställningen 
och sedan skrivit ner varje avdelning/arbetslag svar. Efter deras svar kommer en kortare 
sammanfattning på vad de har svarat under varje fråga.  
 
Varför pedagogerna vill arbeta med teknik 
Frågeställning: Varför vill ni arbeta med teknik? 

• Det är vårt uppdrag från Lpfö 98. 
• Vi vill synliggöra tekniken, precis som vi gör med andra ämnen. 
• Vi vill ge barnen en grundläggande förståelse för hur teknik fungerar. 
• För att det är intressant. 
• För att vi är osäkra på ämnet. 

 
Anledningen till att pedagogerna på den här förskolan vill arbeta med teknik är dels för att det 
är deras uppdrag från Lpfö 98 men även för att de tycker att det är ett intressant ämne 
samtidigt som de är osäkra på ämnet. De vill även ge barnen en grundläggande förståelse för 
hur teknik fungerar samtidigt som de vill synliggöra teknikämnet, precis som de gör med 
många andra ämnen. 
 
Säkra/osäkra? 
Frågeställning: Vad känner ni inför att arbeta med teknik i förskolan? Känner ni er 
säkra? 

• Nej. 
• Intressant, vi ska jobba extra med det här nu när vi får hjälp att komma igång med 

tekniken. 
• Vi känner osäkerhet just nu. Behöver tips och idéer. Studiebesök önskvärt! 
• Vi vet inte vart vi ska börja. Vi har för lite kunskap i ämnet, åtminstone så TROR vi 

det. Känner oss osäkra. 
• Spännande. Utmaning. Behöver mer idéer och mer kött på benen för att bli säker. 

Känner oss osäkra. 
 

De flesta av pedagogerna på berörd förskola känner sig osäkra inför att arbeta med teknik men 
det finns också ett intresse och några ser det som en spännande utmaning. Pedagogerna tar 
också upp att de tror sig ha för lite kunskaper i ämnet och att de vill ha tips och idéer på hur 
de ska komma igång och få mer kött på benen för att bli säkra och veta hur de ska börja. 
 
 
Åldrarna på barnen som de vill arbeta med 
Frågeställning: Inom vilken åldersgrupp vill ni främst arbeta? 

• 3 åringar 
• 1-3 åringar 
• 5 åringar 
• 3-5 år 
• 3-5 år 
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Två av avdelningarna på förskolan vill främst arbeta inom teknik med 3-5 åringar. De övriga 
avdelningarna vill helst arbeta med åldrarna 1-3 åringarna, 3 åringar och 5 åringar. 
 
Nyckelord inom teknik 
Frågeställning: Nämn några nyckelord som ni förknippar med teknik. 
 

• Bygga, plocka isär, undersöka. 
• Matematik, experiment, Vad/Hur/Varför- fungerar det? El och lego. 
• Experiment, undersöka,. 
• Bygga, konstruera, experimentera, utforska, el, kopplingar. 
• Bygga, konstruera, koppla, tänka logiskt, utmaning för barnen. 
 

När jag bad pedagogerna att nämna några nyckelord som de förknippar med teknik var det 
vanligaste orden, som tre arbetslag av fem nämnde, bygga och experimentera. På andra plats 
kom konstruera, undersöka och el, som två arbetslagen nämnde. Arbetslagen nämnde också 
ord som plocka isär, undersöka, matematik, Vad/Hur/Varför- fungerar det?, lego, utforska, 
kopplingar, koppla, tänka logiskt samt att det ska vara en utmaning för barnen. 
 
Erfarenheter och utbildningar inom teknik 
Frågeställning: Vilka erfarenheter och utbildningar har ni inom teknik? 

• Förskollärare med NO/Teknik inriktning. Vattenlek och legobyggande i barngruppen. 
• Inga. 
• Inga. 
• Inga. Bygga med lego… Lärarstudenter med teknikinriktning. 
• 1 i personalgruppen studerar teknik på Högskolan nu. Erfarenhet från eget 

teknikmaterial på förskolan. Lärarstudenter som delar med sig av idéer. 
 
Tre av arbetslagen nämner att de inte hare någon erfarenhet eller utbildning inom barn och 
teknik. Två av arbetslagen nämner att de har erfarenheter från lärarstudenter med 
teknikinriktning som gjort sin verksamhetsförlagda del av utbildningen på avdelningen och 
delat med sig av idéer. En pedagog som arbetar på förskolan har No/Teknik inriktning i sin 
utbildning och en pedagog studerar teknik på Högskolan under tiden som enkäten besvarades. 
Avdelningen med den utbildade pedagogen inom No/Teknik nämnde att de hade erfarenhet 
från vattenlek och legobyggande i barngruppen. Även en annan avdelning som inte anser sig 
ha några erfarenheter inom barn och teknik nämner legobygge.  
 
Olika teknikområden 
Frågeställning: Vilka teknikområden är ni intresserade av att arbeta med? 

• Bygga och konstruera olika saker. 
• Enklare experiment. 
• Enkla, konkreta experiment som är lätta att göra. 
• Ellära, bygga och konstruera, träslöjd. 
• Allt möjligt, lite av varje kanske. 
 
Pedagogerna vill främst bygga och konstruera olika saker tillsammans med barnen men de 
är även intresserade av att göra olika experiment. De betonar också att de vill att det ska 
vara enkelt. 
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Teknikarbetets mål 
Frågeställning: Vad är ert mål med teknikarbetet? 

• Att barnen ska bli uppmuntrade att prova på. (Både pojkar och flickor) 
• Att barnen ska få aha- upplevelser. 
• Väcka barnens nyfikenhet för teknik och experiment. 
• Väcka barnens intresse och få barnen nyfikna, få dem att tänka och hitta lösningar. 

Framför allt få flickor mer intresserade. 
• Barnen ska tycka att det är roligt, och kanske vilja fortsätta lära sig. 
 
Pedagogerna vill att barnen ska bli uppmuntrade att prova på och väcka nyfikenhet för 
teknik och experiment samt få aha upplevelser. De vill även att barnen ska tycka att det är 
roligt. Två av arbetslagen nämner också att de vill tänka på att få med flickorna i det här. 

 
Rent praktiskt 
Frågeställning: Hur har ni tänkt att arbetet ska gå till rent praktiskt? Ekonomi? 

• Föräldrar kanske kan bidra med T.ex. gamla ”apparater” som ska kasseras. Vi har ej 
råd med dyra saker. 

• Vi är begränsade till det vi har. Får mer pengar efter nyår. 
• Vi vill gärna samarbeta med andra avdelningar. Vi får använda det material vi har. 
• Vi är mycket begränsade ekonomiskt men efter jul är det lite lättare. 
• Vi vill ha olika stationer i lekhallen. Vi vill ha ”teknikögon” på oss.  

 
Flera av avdelningarna påpekar att de är väldigt begränsade ekonomiskt men får mer pengar 
efter nyår. Det är bara en avdelning som inte tänker på det ekonomiska utan på hur det ska gå 
till att arbeta med själva tekniken. 
 

3.3 Enkät 2 Pedagogernas utvärdering av teknikarbetet 
    
Jag har här valt att redovisa nedanstående enkät på liknande sätts om ovanstående. Fyra av 
fem avdelningar på förskolan svarade på utvärderingen efter arbetet med teknikövningarna. 
En avdelning valde att inte svara på de två sista frågorna i enkäten.  
 
Genomförandet av övningarna 
Frågeställning: Tyckte ni att det var roligt att genomföra övningarna med barnen? Vad 
var roligt? Om ni inte upplevde det som roligt varför tror ni att det blev så? 

• Ja, det var roligt men tiden var lite knapp. Måste förbereda bättre. Tog 1 ½ timme utan 
förberedelse. 

• Ja, det var roligt att se med vilken glädje och energi barnen gick in för det här. 
• Ja det var roligt. Roligt att se att barnen tycker att det är roligt och spännande. Härligt 

att se barnens upptäckarlust. 
• Ja, det var roligt att det blev en orm som vi kunde hänga upp i fönstret. 

 
Samtliga avdelningar har upplevt det som roligt att arbeta med teknikövningarna. Det som 
främst verkar ha varit roligt är att barnen uppskattade övningarna eftersom flera av 
avdelningarna ger exempel på vad barnen tyckte kring utförandet av övningarna.  
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Svårare eller lättare? 
Frågeställning: Var det svårare eller lättare än vad ni hade förväntat er att arbeta med 
övningarna? 

• Det var svårare än jag trodde. Våra barn är för små (3år). Vi blev tvungna att använda 
hjälpsax. Det var en svår klippövning. Vi tränar. 

• Både och. Svårare än vi trodde att klippa i folie och svårt att fästa piprensböjarna. 
• Lättare. 
• Det var svårare än vad jag hade förväntat. Det var själva ihopsättningen som var svår 

men som sagt man ska göra det själv innan man gör det med barnen. 
 
Två avdelningar upplevde övningarna som svårare än vad de hade förväntat sig. En avdelning 
tyckte däremot att övningarna var lättare än förväntat. Den fjärde avdelningen upplevde 
övningarna som både svårare och lättare än vad som de förväntat sig. 
 
 
Ett bra sätt att utgå ifrån? 
Frågeställning: Tycker ni att övningar av den här typen är ett bra sätt att utgå från när 
man arbetar med teknik? Varför/varför inte? 

• Ja därför att det inte är så krångligt, bara man är mer förberedd. Man såg att barnen 
tyckte att det var kul när de såg resultatet. De var stolta. 

• Detta var ett mycket bra sätt. Det väckte barnens (även våra små 3-åringars) 
upptäckarglädje och fantasi. 

• Ja, det är ett bra sätt att väcka barnens intresse för att forska vidare. 
• Ja. 

 
Samtliga avdelningar som har svarat på utvärderingen tycker att teknikövningar är ett bra sätt 
att utgå ifrån när man arbetar med teknik i förskolan. Ett flertal pedagoger anger att det var ett 
bra sätt på grund av att barnen upplevde arbetet positivt.  
 
Säkrare? 
Frågeställning: När jag sammanställde enkäten om hur ni ville arbeta med teknik i 
förskolan framkom det att många av er var osäkra på hur man arbetar med teknik. Har 
de här övningarna gjort er säkrare på hur man kan gå tillväga? Om det är så, kan ni 
nämna något konkret från övningarna som har gjort att ni känner er säkrare? 

• Kanske säkrare för att det påvisar att teknik inte behöver vara så jättekrångligt, utan 
roligt och spännande på barnens nivå. Vi behöver inte kunna förklara allt utan bara 
väcka intresse och vetskap om till exempel magnetism. 

• Att barnen tog sig an detta så naturligt. 
• Det är de enkla ”uppgifterna” som kan ge barnen insikt och aha-upplevelser. 
• - 
 

En avdelning känner sig ”kanske säkrare” på hur man kan arbeta med teknik efter att ha 
genomfört teknikövningarna. De upplever det som att övningarna visar på att teknik inte 
behöver vara svårt och att de själva inte behöver kunna förklara allting. En annan avdelning 
upplever sig ha blivit säkrare efter genomförandet av övningarna eftersom barnen tog sig an 
arbetet på ett naturligt sätt. Den tredje avdelningen ser det som positivt att enkla övningar ger 
barnen aha-upplevelser. Den fjärde avdelningen har valt att inte svara på frågan. 
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Har teknikövningarna hjälpt er? 
Frågeställning: Tycker ni att de här övningarna har hjälpt er med att komma igång med 
ert teknikarbete? Om det är så, på vilket sätt har de hjälpt er? 

• Vi har fått några idéer och vi ska inte lägga ribban så högt. 
• Nja det vet jag inte men visst har vi fått bra tips på övningar. 
• Ja, genom att vi kunde använda så enkla saker som vi redan hade. Det krävdes inte 

något stort förarbete. 
• - 

 
En avdelning tycker att teknikövningarna har hjälpt dem genom att de har fått några idéer på 
hur man kan arbeta med teknik och vetskap om att man inte behöver lägga ribban så högt. En 
annan avdelning tycker inte att teknikövningarna har hjälpt dem att komma igång med 
teknikarbetet däremot har de fått bra tips på övningar. Den tredje avdelningen tycker att 
teknikövningarna har hjälpt dem genom att de kunde använda material som de redan hade. 
Den fjärde avdelningen har valt att inte svara på frågan. 
 

3.4 Teknikövningar 
 
(Se Bilaga 4) 
 Av de åtta teknikövningar jag arbetade fram med tillhörande lärarhandledningar genomfördes 
sju av övningarna en gång var under de två veckor pedagogerna hade tillgång till övningarna. 
Sex av dessa övningar fick jag skriftlig utvärdering på. En av övningarna fick jag ingen 
skriftlig utvärdering på, utan en fotograferad bild föreställande slutprodukten av genomförd 
övning. Resultaten av pedagogernas utvärdering på själva teknikövningarna finns med i bilaga 
4.   
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4 Diskussion 
 
I den här undersökningen vill jag få svar på om arbetsmaterialet som jag har tagit fram inom 
teknik kan hjälpa pedagoger att arbeta med teknik i förskolans verksamhet. När jag arbetade 
fram teknikövningarna i det här arbetet hade jag hela tiden barnens, och pedagogernas, 
önskemål i bakhuvudet. Barnen ville bland annat bygga bilar, se vilka saker som flyter på 
vattnet och bygga med olika saker som till exempel lera. Utifrån dessa önskemål arbetade jag 
fram övningar inom berörda områden.  
     Av de pedagoger som har svarat på utvärderingen efter att ha genomfört övningarna får jag 
inget tydligt svar på min fråga. Det känns som att de svarar lite svävande på frågan kring 
huruvida de känner sig säkrare på att arbeta med teknik efter att ha genomfört 
teknikövningarna. Eftersom en avdelning inte alls har svarat på enkäten och en annan inte 
svarat på de två sista frågorna, som berör huruvida de känner sig säkrare efter att ha 
genomfört teknikövningarna, fick jag enbart svar från tre av fem avdelningar på de här 
frågorna. Det är därför svårt att ge ett tydligt svar på min fråga. 
     Eftersom samtliga avdelningar har upplevt det som roligt att arbeta med teknikövningarna 
upplever jag det som att övningarna jag tog fram har gett barn och pedagogerna ett positivt 
möte med teknik. Ett flertal pedagoger nämner att de upplever övningarna som något positivt 
för att de var uppskattade av barnen. Pedagogerna kanske inte känner sig säkrare på hur de 
ska arbeta med teknik efter det här men det som de har gjort inom teknik upplever de som 
positivt vilket känns som en bra start. De avdelningar som har svarat på enkäten upplever det 
också som positivt att de har fått tips på hur man kan gå tillväga när man arbetar rent praktiskt 
med teknik i förskolan genom de här teknikövningarna.  
     När jag utformade utvärderingen som pedagogerna skulle göra efter att ha genomfört 
utvärderingarna visste jag inte att de hade genomfört så få övningar. Jag trodde att varje 
avdelning skulle genomföra ett flertal övningar, för så var tanken när jag gick igenom 
övningarna med pedagogerna på husmötet. Teknikövningarna cirkulerade aldrig runt på 
avdelningarna utan blev kvar på en och samma avdelning trots att de var genomförda. Jag 
anser det därför svårt för pedagogerna att svara på frågan huruvida övningarna var lättare eller 
svårare än vad de hade förväntat sig. En avdelning med till exempel 1-3 åringar som bara har 
genomfört en av övningarna kanske anser just den övningen för svår men de andra sju 
övningarna kanske skulle ha fungerat lättare för just den gruppen. En annan avdelning ansåg 
övningarna lättare än vad de förväntat sig men de kanske hade plockat ut de övningar som de 
ansåg vara just lätta att genomföra. När de enbart har utfört en övning drar de den övningen 
som ett svar inför samtliga övningar, vilket resulterar i att deras svar egentligen inte blir 
tillförlitliga. 
 
 
4.1 Tillförlitlighet 
 

4.1.1 Teknikövningarnas genomförande 

I efterhand känns det som att jag hade fått ut mer av det här arbetet om jag hade lämnat ut ett 
varsitt exemplar, samt material, av samtliga teknikövningar till varje avdelning. Chansen att 
de skulle ha fått tillfälle att genomföra fler övningar hade i såna fall ökat och jag hade 
förhoppningsvis fått fler svar på utvärderingen samt utförligare svar eftersom pedagogerna 
skulle ha en stadigare grund att stå på. Om de hade haft längre tid på sig än två veckor hade 
chanserna för att övningarna skulle ha cirkulerat runt kanske ökat. 
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4.1.2 Enkäterna 

Om jag skulle göra det här arbetet igen skulle jag ha gått tillväga på ett annat sätt och använt 
mig av fler metoder. Båda mina enkäter skulle ha följts upp av intervjuer eftersom jag känner 
att flera av de svar jag fick i enkäterna inte gav mig tillräckligt med information. Jag känner 
att tidsbristen ledde till att jag inte genomförde dessa i efterhand men om jag hade planerat in 
intervjuerna redan från starten av mitt arbete hade det kanske varit möjligt. Jag tycker också 
att formulerandet av enkäterna var svårt. I den första enkäten kände jag att jag skulle ha haft 
fler följdfrågor därför la jag till följdfrågor i den andra enkäten, vilket resulterade i att 
pedagogerna ibland enbart svarade på följdfrågan. Det i sin tur gjorde att det blev svårt för 
mig att sammanställa svaren. 
    I båda enkäterna skrev flera av arbetslagen under svaren med avdelningens namn trots att 
enkäten skulle besvaras anonymt. På så sätt blev det lätt för mig att se vilka avdelningar som 
hade svarat och inte svarat på enkäten. För att det skulle bli omöjligt att ”peka ut” de 
avdelningar som inte svarat hade jag kunnat poängtera i mina följebrev till enkäterna varför 
de var anonyma. 
I den första enkäten som jag delade ut skrev en avdelning att de hade erfarenhet från eget 
teknikmaterial på förskolan. Den avdelningen vill inte ge sig tillkänna när jag frågar på 
förskolans husmöte om de vill dela med sig av tips och idéer till mig inför övningarna som jag 
sedan skulle konstruera. Pedagogerna skämtar bort frågan med att det är nog den perfekta 
avdelningen på förskolan som inte existerar som har svarat så. Efter det svaret ville jag inte gå 
vidare med frågan. 
 

4.1.3 Barnintervjuer 

Själva metoden till hur jag genomförde barnintervjuerna går självklart att diskutera. Det är 
mycket möjligt att jag hade fått utförligare svar av barnen om jag inte hade gjort 
gruppintervjuer samtidigt som många av dem kanske inte hade vågat säga något alls om de 
var själv med mig, eftersom inte alla barn känner mig.  
    Ett misstag som jag gjorde var att låta pedagogerna anteckna vad barnen sa under 
intervjuerna. Jag frågade berörd personal innan (på Husmötet när vi bokade tiden) om de ville 
anteckna åt mig men jag borde ha varit tydligare med vad jag ville att de skulle fokusera på i 
sina anteckningar. Vissa pedagoger antecknade flitigt med inte alla och det var svårt att få ut 
det jag ville från vissa anteckningar. Jag tror att ett bra alternativ hade varit att använda sig av 
videokamera under barnintervjuerna. 
    Eftersom jag inte visste hur mycket pedagogerna hade pratat med barnen angående att göra 
om lekhallen till teknikrum tyckte jag att det var bäst att börja med att prata med barnen om 
detta innan jag frågade vad de ville göra där inne. Det märktes tydligt på ett flertal barn att de 
inte visste något om pedagogernas planer på att göra om lekhallen eftersom de såg så 
förvånade ut. 
    Det är även mycket möjligt att jag styrde barnens svar genom mitt sätt att presentera 
pedagogernas önskemål kring lekhallen. Jag lade relativt stor fokus på att de skulle få bygga 
där inne (se 2.2.1), och fick också många olika exempel till svar på vad de ville bygga med. I 
det stora hela måste jag ändå säga att barnintervjuerna gav mig väldigt mycket mer än vad jag 
hade räknat med. Barnen hade fantastiska förslag som jag verkligen hoppas att förskolan tar 
till vara på.  
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4.2 Teoretisk tolkning 
 
Enligt Blomdahl (2007) sker det en snabb och omfattande teknisk utveckling i dagens 
samhälle vilket leder till att barnen tidigt måste lära sig olika tekniska begrepp för enligt 
Dewey (1999) överlever vårt samhälle genom en ständig självförnyelse vilket sker genom att 
utveckla barnen i samhället. För att vi ska kunna hjälpa barnen att utvecklas anser Vygotskij 
(1998) att vi måste ge barnen olika erfarenheter för enligt honom är det våra erfarenheter som 
i sin tur utvecklar den mänskliga fantasin. Vygotskij anser även att fantasin är grunden för vår 
mänskliga kreativitet och jag anser att det är vår kreativitet som leder till nya uppfinningar 
och lösningar. Om man ska se till pedagogers ansvar på den här punkten så står det i 
förskolans styrdokument, Lpfö-98 att ett av förskolans uppdrag är följande: ”Förmåga att 
kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av 
ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan skall lägga grunden till 
att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som 
alla i samhället behöver” (s 5).  
 Hur ska pedagoger tolka att förskolan ska kunna lägga grunden till att barnen på sikt ska 
kunna tillägna sig de kunskaper som alla människor i samhället behöver? Vi vet vilka 
kunskaper vi behöver idag men hur ser det ut om några år?  Hur ska pedagoger kunna lägga 
grunden för att barnen ska få de kunskaper de i framtiden kommer att behöva? Självklart är 
det en fråga som är omöjlig att besvara men om man ser till litteraturen i det här arbetet bör 
pedagoger utgå från barnens egna intressen och synpunkter för att barnens utveckling ska 
kunna ske inifrån och inte pressas fram av (Dewey 2004). Ett sätt för pedagoger att lägga 
grunden för de kunskaper barnen på sikt kommer att behöva är att ge barnen olika erfarenheter 
för enligt Vygotskij (1998) är det erfarenheterna som lägger grunden för hur vi sedan kan 
utveckla vår fantasi. Fantasin behöver vi sedan för att lägga grunden till nya kunskaper vilket 
leder till att vårt samhälle ständigt utvecklas och går framåt. 
    Enligt Forsberg och Holmlund (1990) bör barnens egen upplevelsevärld vara 
utgångspunkten för teknikarbetet i skolan. Dessa författare anser att det är viktigt att 
pedagoger utgår från barnens egen upplevelsevärld för att på så sätt kunna hjälpa barnen att 
komma fram till egna lösningar. Även Läroplanen för förskolan, Lpfö-98 (1998) pekar på att 
förskolans verksamhet ska ”utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter” 
(s.8-9). I pedagogernas utvärdering på teknikövningarna framkommer det att barnen har haft 
lätt att ta till sig övningarna och överlag varit väldigt positiva till det som de har fått 
genomföra. Enligt litteraturen i det här arbetet borde det vara för att de själva har varit med 
och tagit fram teknikövningarna. Jag har utgått från barnens intressen och synpunkter när jag 
tog fram övningarna vilket ledde till att barnen sedan upplevde övningarna som givande.  
    När jag genomförde barnintervjuerna i det här arbetet visade sig ett flertal barn vara väldigt 
förvånade över pedagogernas idéer att göra om lekhallen till teknikrum (se 3.1). Därför undrar 
jag hur det gick till när det blev bestämt att förskolans lekhall skulle göras om till teknikrum. 
Utgick pedagogerna från barnens synpunkter och intressen? När jag läser deras svar från den 
första enkäten Hur pedagogerna vill arbeta med Teknik får jag en känsla av att anledningen 
till att de vill få in mer teknik i sin verksamhet är för att de dels känner sig pressade av 
Läroplanen för förskolan- Lpfö 98, där ett av målen är att barnen ska ”utveckla sin förmåga 
att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker” (s.9) men även för 
att de känner sig osäkra på teknik som ämne. Att de känner sig osäkra är fullt förståeligt med 
tanke på att det är få pedagoger på den här förskolan som har teknik i sin utbildning (se 3.2). 
Det är beundransvärt att de vill ta tag i ett ämne som de anser sig osäkra på. Enligt Temaserie 
från tidningen Förskolan (2002) är det många pedagoger som inte följer läroplanens mål kring 
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teknikarbete för att de själva upplever teknik som något abstrakt och svårt. Jag har förståelse 
för att teknik upplevs som abstrakt och svårt om man inte har utbildning inom ämnet. 
    Idén med träden som en 5-årig flicka ville ta in i förskolans blivande teknikrum (se 3.1) är 
verkligen ett praktiskt exempel på hur man kan arbeta utifrån barnens egna intressen och 
upplevelsevärld. I det här ”teknik” projektet som flickan föreslår skulle det gå att integrera 
oändligt många ämnen som till exempel allemansrätten (Får man gå ut i skogen och hugga ner 
träd?), biologi (Vilka olika slags träd finns det?) och matematik (Hur stort träd skulle vi få 
plats med i teknikrummet?) samtidigt som det ger ett gyllene tillfälle till att ställa 
Varförfrågor (se 1.2.3) till barnen. Pramling-Samuelsson och Mårdsjö (1997) anser att 
pedagoger bör utveckla barns sätt att tänka och reflektera kring olika fenomen i barnens egen 
omvärld. Därför tycker dessa författare att det är givande att ställa frågor av typen ”Vad är det 
vi gör? Varför gör vi detta? Vad har vi lärt oss av att göra detta?” (s.39) för att få barnen att 
utveckla sina egna idéer och tankar. Enligt Forsberg och Holmlund (1990) kan pedagoger 
genom att ställa frågor till barnen få igång deras tankeverksamhet och författarna nöjer sig 
inte med att ta reda på hur saker och ting fungerar, de tycker även att det är viktigt att försöka 
få barnen att förstå varför det fungerar som det gör.  
    I det här arbetet uttryckte pedagogerna i sin utvärdering en lättnad över att inte anse sig 
behöva kunna förklara allt utan ”bara väcka intresse och vetskap” (se 3.3) inom olika 
teknikområden. Med tanke på att det är väldigt få pedagoger på den här förskolan som har 
teknikinriktning i sin utbildning förstår jag att de uttrycker en lättnad över detta, för de har 
troligtvis inte kunskaper till att kunna förklara olika tekniska fenomen för barnen. Enligt 
Forsberg och Holmlund kan det inom pedagogiska sammanhang få förödande konsekvenser 
om man enbart bryr sig om att ta reda på hur det fungerar inom olika fenomen. Det kan leda 
till att pedagogen till exempel enbart visar hur man kopplar en lampa till ett batteri för att få 
lampan att lysa utan att prata om varför den lyser. Min tolkning av ovanstående citat från 
berörd förskola får mig att tro att pedagogerna nöjer sig med att ta reda på hur det fungerar. 
Återigen tror jag att det hänger samman med att de saknar utbildning inom ämnet och själva 
tydligt uttrycker att de är osäkra på teknik som ämne (se 3.2).   
    Hur bör då dessa Varförfrågor tolkas? Om pedagoger ställer Varförfrågor måste de i sådana 
fall själva kunna besvara frågan? Jag anser det som positivt att pedagoger i förskolan har 
tillräckligt med kunskaper till att själva kunna förklara varför det blir som det blir för barnen. 
Om vi ser till Blomdahls forskning (2007) så uttrycker de lärare som har teknik i sin 
utbildning och arbetar praktiskt med teknik i skolan det som negativt när kollegor som saknar 
kompetens i ämnet kommer in i verksamheten, eftersom de ämneskompetenta lärarna i dessa 
fall ofta får ägna energi åt att instruera sina kollegor i ämnet, vilket i sin tur blir en belastning 
i undervisningen. På den här förskolan som har genomfört mina teknikövningar finns det, 
snart, två pedagoger på fem avdelningar som är kompetenta inom teknikämnet i förskolans 
verksamhet (se 3.2). Det kanske innebär att det bara finns två pedagoger på den här förskolan 
som är tillräckligt kompetenta till att kunna förklara teknikövningarna i det här arbetet för 
barnen. Grovt räknat arbetar det minst femton pedagoger på hela förskolan. Om vi ser till 
Blomdahls forskning i det här fallet kan det bli tungt för de få ämneskompetenta pedagogerna 
på förskolan att arbeta med teknik och samtidigt inte ha kollegor som är kompetenta i ämnet.  
 

4.2 Vidare forskning 
 
Det skulle vara intressant att fortsätta följa den här förskolan i deras arbete med teknik. Hur 
kommer deras teknikrum att utformas? På vilka grunder kommer de att utforma rummet? Det 
skulle även vara intressant att se om de kommer att utgå från barnens intressen och frågor 
inom teknik. Pedagogerna säger i sin utvärdering att de tycker att teknikövningar av den här 



 21 

typen var ett bra sätt att utgå från när de arbetar med teknik. Det skulle vara intressant att se 
om de i fortsättningen kommer att använda sig av liknande teknikövningar. 
    Något som intresserade mig mycket i mitt arbete var Blomdahls (2007) forskning där det 
bland annat framkom att ämneskompetenta pedagoger som arbetar praktiskt med teknik kan 
uppleva att de även fick instruera kollegor som saknade kunskaper i ämnet som en belastning. 
På den här förskolan som berörd undersökning är genomförd på var det endast ett fåtal 
pedagoger med teknikinriktning i sin utbildning. Det skulle vara intressant att se hur de 
upplever förskolans arbete med teknik om man jämför med deras kollegor som saknar 
utbildning inom ämnet. Det är även intressant att ställa sig frågan varför pedagoger som 
saknar utbildning inom ett område i förskolans verksamhet ändå ska utföra övningar inom 
berört område?   
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Bilaga 1 Brev till föräldrar 

 
Hej alla föräldrar! 

 
 
Mitt namn är Anna-Karin Englin och jag pluggar till förskollärare på 
högskolan i Gävle. Jag läser sista terminen och ska precis påbörja mitt 
examensarbete. Mitt examensarbete kommer att gå ut på att konstruera 
enkla teknikövningar som kan vara givande både för barn och 
personal inom förskolan.  
Dessa övningar kommer personalen på Björktjära förskola att 
eventuellt genomföra tillsammans med era barn. Jag kommer inte att 
vara närvarande vid dessa tillfällen. Det kommer att bli lätta övningar 
som att t.ex. få en glödlampa att lysa. Personalen kommer sedan att få 
göra en enklare utvärdering av mitt arbete.  
För att jag ska få mitt examensarbete godkänt av högskolan måste jag 
ha ert medgivande till att era barn får arbeta med övningarna som jag 
har tagit fram.  
 
 
Barnets namn:_____________________________________________ 
Avdelning:_______________________________________________ 
 
 
¤ Mitt barn får delta i teknikövningar, som Anna-Karin Englin 
konstruerat, tillsammans med personalen på förskolan. 
 
¤ Mitt barn får Ej delta i teknikövningar, som Anna-Karin Englin 
konstruerat, tillsammans med personalen på förskolan. 
 
 
Underskrift:______________________________________________ 
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Bilaga 2 Enkät 1 Hur vill ni arbeta med teknik på er 
förskola? 
 
Mitt namn är Anna-Karin Englin och jag läser till förskollärare med inriktning Matematik, 
Natur och Teknik på Högskolan i Gävle. Jag läser sista terminen på utbildningen och har 
precis påbörjat mitt examensarbete om teknik i förskolan. Mitt examensarbete kommer att gå 
ut på att arbeta fram ett arbetsmaterial med tillhörande lärarhandledningar som ni kan ha 
användning av för att kunna komma igång med den teknikinriktning som ni är intresserade av 
att starta. 
Det här är en enkät som ska hjälpa mig att konstruera ett arbetsmaterial som ni kan ha nytta av 
i ert arbete med teknik i förskolan. Det är bra om ni svarar så sanningsenligt som möjligt på 
varje fråga för då blir det lättare för mig att veta vad ni behöver/vill ha för att jag ska kunna ta 
fram ett material som ni kan ha nytta av. Kom gärna med önskemål om vad ni vill arbeta 
med!   
Den här enkäten kommer att vara en av grundpelarna i mitt examensarbete och kommer sedan 
att behandlas konfidentiellt av Högskolan i Gävle när jag är klar med mitt arbete. Det innebär 
bland annat att fler studenter kommer att kunna ta del av undersökningen men inte få 
information om vilken förskola undersökningen är genomförd på. Den här 
enkätundersökningen är anonym och frivillig. Om ni vill fylla i den vore det önskvärt från 
min sida att ni gör det gemensamt i era arbetslag, då får ni även en chans att diskutera fram 
era olika idéer. Jag vill ha in era svar fredag 10/10. 
 
Här kommer frågorna: 
1. Varför vill ni arbeta med teknik? 
2. Vad känner ni inför att arbeta med teknik i förskolan? Känner ni er säkra på hur ni ska gå 
tillväga för att arbeta med teknik i förskolan? 
3. Har ni tänkt er någon speciell ålder på de barn som ska få ta del av teknikarbetet? 
4. Nämn några nyckelord som ni förknippar med teknik. 
5. Vilka erfarenheter har ni i arbetslaget av att arbeta tillsammans med barn inom olika 
teknikområden? Vilka eventuella utbildningar har ni inom teknik? 
6. Vilka teknikområden är ni främst intresserade av att arbeta med?  
(Till exempel ellära, bygga och konstruera olika saker, sy/träslöjd med mera.) 
7. Vad är ert mål med teknikarbete i förskolan? 
8. Hur har ni tänkt er att själva arbetet ska gå till rent praktiskt?  
(Har ni råd att köpa in material till det ni eventuellt vill göra eller är ni begränsade till det 
material ni redan har på förskolan?) 
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Bilaga 3 Enkät 2 Utvärdering Teknikövningar 
 
Hej! Jag hoppas att det har gått bra för er att arbeta med teknikövningarna som jag tog fram åt 
er! Det kommer några frågor här nedan som ni gärna får svara på så jag vet vad ni känner 
inför att arbeta med teknik efter att ni har gjort de här övningarna. Det vore tacksamt om varje 
avdelning gör varsin utvärdering. Utvärderingen är anonym och ni kan lägga svaren i kuvertet 
som ligger i personalrummet. Jag vill ha in svaren senast fredag 21/11. 
Tack på förhand! 
 
Anna-Karin Englin 
plu04aei@hig.student.se 

 
 

1. Tyckte ni att det var roligt att genomföra övningarna med barnen? Vad var roligt? Om ni 
inte upplevde det som roligt varför tror ni att det blev så? 
 
2. Var det svårare eller lättare än vad ni hade förväntat er att arbeta med övningarna?  

 
3. Tycker ni att övningar av den här typen är ett bra sätt att utgå från när man arbetar med 
teknik? Varför/varför inte? 
 
 
4. När jag sammanställde enkäten om hur ni ville arbeta med teknik i förskolan framkom det 
att många av er var osäkra på hur man arbetar med teknik. Har de här övningarna gjort er 
säkrare på hur man kan gå tillväga? Om det är så, kan ni nämna något konkret från 
övningarna som har gjort att ni känner er säkrare? 
 
5. Tycker ni att de här övningarna har hjälpt er med att komma igång med ert teknikarbete? 
Om det är så, på vilket sätt har de hjälpt er? 
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Bilaga 4 Teknikövningar 
Kartong bilar/djur 

 
 

Material: Mjölkkartonger (fungerar även med T.ex. juiceförpackningar).  
Blompinne  

4st runda trähjul med hål i  
Sugrör (som blompinnarna får plats i)  

Sax  
Avbitare eller annat lämpligt verktyg till att kapa av blompinnarna med  

Trälim  
Syl eller annat vasst lämpligt verktyg att göra hål med  

Valfritt material till dekoration T.ex. målarfärg, presentpapper mm. 
 

 
 
 
 

Gör så här: Tejpa ihop öppningen på kartongen. Om man vill klä in hela kartongen i papper 
är det lättast att göra det från början. Mät med hjälp av att hålla hjulen mot kartongen vart du 

ska göra hål för att fästa hjulen. 
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Gör hålen med hjälp av sylen. Man måste ta i ganska mycket och barnen behöver troligtvis 

hjälp med dessa moment. 
 

 
 
 
 

Stick sylen rakt igenom kartongen. Var försiktig! 
 

 
 
 
 

Sätt sugröret på blompinnen och trä sedan pinnen genom hålet. Dutta på lite trälim på pinnen 
och fäst sedan hjulet på pinnen. Klipp sugröret lite kortare än vad pinnen är. Sugröret ska inte 

vara i hjulen. 
 

 
 
 
 



 28 

 
Sätt fast resten av hjulen på samma sätt. 

 

 
 
 
 

Dekorera kartongen med valfritt material. Nu kan den förhoppningsvis också rulla. 
Det här blev fantasi figuren Sirap. 

 

 
 
 

Tips: *Försök att göra hålen i kartongen så långt ner som möjligt. Då blir det större chans att 
bilen rullar! 

* Sugrören är till för att det ska bli mindre friktion så bilen lättare kan rulla. 
* En enklare variant som inte är lika farlig, men heller inte lika stabil, är att fästa hjulen med 

tejp direkt under kartongen. 
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Såpbubble ”öglor” 

 
 

OBS! Blanda ihop såpbubblelösningen dagen innan den ska användas! Den 
måste stå och dra över natten för att det ska kunna bli såpbubblor. 

 
 

Material: Piprensare (gärna i olika storlekar), vatten, diskmedel Yes, glycerol, decilitermått 
och en stor bunke, gärna med lock. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Gör så här: Blanda 3dl vatten, nästan 0,5 dl glycerol, 0,5 dl diskmedel samt 1 tsk strösocker 
i bunken. Häll i diskmedlet sist! Rör försiktigt om så att det inte blir skummigt, låt stå över 

natten. 
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Forma olika slags figurer av piprensarna som ni sedan ska blåsa såpbubblor med. 

 
 

 
 

Blås, eller snurra och låt vinden blåsa! 
 

 
 

Tips: *Det går att använda tunnare ståltråd istället för piprensare. 
* Vi använde pepparkaksformar som mallar till vissa figurer.  

*Glycerol finns på apoteket. 
* Använd Yes diskmedel! Jag fick inte till några såpbubblor med Neutral diskmedel men sen 

när jag använde Yes blev det fina stora bubblor.  
* Passa så att barnen inte får såpbubblor i ögonen, det svider! 

 
 

Eventuella diskussioner att ta upp med barnen: *Hur kommer det sig att det blir 
såpbubblor? *Går det att blåsa såpbubblor med vanligt vatten? *Vad kan man använda mer än 

piprensare för att blåsa såpbubblor med? 
 

 
 
 
 
 
 
 
Referenser 
http://www.spelochpyssel.com/pyssel/sapbubblor_recept.htm  
2008-10-30 kl. 11.45 



 31 

 
 

Utvärdering såpbubble öglor 
 

1. Gick övningen att genomföra? Vad var svårt/lätt? 
2. Vad tyckte barnen om övningen? 
3. Vilken ålder var det på barnen? 
4. Hur upplevde ni pedagoger övningen? Vad tyckte ni var bra/dåligt? 
5. Vilka eventuella ändringar skulle ni vilja göra? 
 
Pedagogens svar: 
1. Ja, den gick att genomföra. Det var medelsvårt för barnen att göra öglor. 
2. Barnen tyckte att det var jätte kul! De ville testa alla olika öglor och se om det blev 

någon skillnad. 
3. Det var en 3 åring, en 4 åring och två 5 åringar. 
4. Det var en bra övning. Först skulle vi göra övningen men upptäckte att den skulle stå 

över natten. PLANERING! Barnen trodde inte att det skulle fungera med bara vatten, 
diskmedel är ju klibbigt och bubbligt. Det var lite svårt för de två yngre att göra 
bubblor, de lyckades inte tvinna ihop öglorna så att de höll ihop. Det var bra 
munmotorik träning, att blåsa försiktigt så de blir stora, hårt så de spricker! Bubblor i 
solskenet är effektfullt, massor av färgskiftningar. 

5. Barnen blev väldigt kladdiga på jackorna när vi var ute och blåste. Vi skulle nog ha 
tagit målar t-shirt över som skydd. Bättre att göra små öglor, de stora spricker lätt. 
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Kan vi få lampan att lysa och summern att låta? 
 
 
 

Material: 3,5 volts glödlampa + hållare, 4,5 volts batteri och elsladdar med 
krokodilklämmor. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gör så här: Fäst krokodilklämmorna på batteriet och lampan.  
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För att få summern att låta måste man sätta den svarta tråden på summern mot minuspolen på 
batteriet och den röda tråden mot pluspolen. Lampa eller batteri kan ej gå sönder om man 

vänder den fel. 
 

 
 
 
 
 

Tips: Prova er fram! Kanske kan man koppla ihop lampa och summer samtidigt? 
 
 
 
 
 

Eventuella diskussioner med barnen: Varför slocknar lampan om man lossar ena 
krokodilklämman?  
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Playdoo deg 
 

Material/Recept 
8,5 Vetemjöl  
1-2 msk Alun 

2 dl Salt 
 1,5 msk Matolja 
5 dl Varmt vatten 

Karamellfärg 
 

 
 
 
 
 

Gör så här 
Blanda det varma vattnet tillsammans med karamellfärg, alun och salt. Häll sist i mjölet. 

Arbeta ihop till en smidig deg. 
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Låt degen svalna en stund. Sedan är det fritt fram för barnen att byggleka med lera och övrigt 
befintligt material som finns på förskolan. Bara fantasin sätter stopp. Här nedan har ormen 

Boe fått ett hem, i form av en toarulle, och en tårta till frukost. 
 

 
 
 
 
 

Tips: Låt barnen vara kreativa och var inte rädd för att låta dem blanda olika material när de 
byggleker. 
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Utvärdering Playdoo deg 
 

1. Fungerade receptet? Har ni ett bättre recept? 
2. Hur upplevde ni pedagoger övningen? Vad var bra/mindre bra? 
3. Hur upplevde barnen övningen? 
4. Vilken ålder var det på barnen som deltog? 
5. Vilka eventuella ändringar skulle ni vilja göra i övningen? 

 
Pedagogens svar: 

1. Till receptet tog vi en mindre mängd mjöl, ca 5 dl. 
2. Saker vi använde: Toarullar, Duplolego. Tandpetare, Skruvar, Spik, 

Korkar, ”Målarbyttor”. 
3. Barnen frågade vad vi ska göra av sakerna? Det får ni bestämma svarar 

jag. Jag gör en bock, säger en och börjar baka in en toarulle i deg. De 
örviga fyra gör ungefär likadant men trycker i skruvar och tandpetare, 
någon säger att det blir en båt. En annan säger att han gör en cykel med 
nyckel. Alla fem jobbar energiskt och alla har en egen idé om vad de ska 
göra. 

4. 3 åringar. 
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Ballong- och sugrörsraket 
 
 

Material: Ballong, snöre, tejp och sax. 
 

 
 
 
 
 

Gör så här: Trä snöret genom sugröret och fäst snörets båda ändar på olika håll i rummet, 
alternativt att barnen håller i en varsin ände. Sträck snöret med sugröret på. Blås upp en 

ballong utan att knyta den, fäst ballongen med hjälp av en tejp bit under sugröret samtidigt 
som du klämmer kvar luften i ballongen. När du släpper ballongen flyger sugrörsraketen i 

väg! 
 

 
 
 

Tips: Snöret bör vara minst 3 m långt! Desto längre snöre desto roligare blir det… Det går 
fort när raketen flyger iväg så det gäller att vara med. För att göra det mer spännande kan man 

ha nedräkning tillsammans med barnen innan man släpper ut luften ur ballongen. 
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Utvärdering ballong- och sugrörsraket 
 

1. Gick beskrivningen att följa och förstå? Varför/Varför inte? 
2. Hur upplevde ni pedagoger att övningen var? Vad var bra/dåligt? 
3. Hur upplevde barnen övningen? 
4. Vilken ålder var det på barnen som deltog? 
5. Vilka eventuella ändringar skulle ni vilja göra i övningen? 

 
1. Det var lätt att förstå beskrivningen. Den var tydlig. 
2. Bra, rolig raket. Lätt att bygga. Enkla saker som alltid finns. Dåligt var att 

när jag gjorde raketen sov små barnen och det blev väldiga skratt och 
skrik. Jag fick tysta ner dem och deras entusiasm. 

3. Kult! Roligt! Snabbt den åkte! Åkte lite snabbt och lite sakta! 
4. 3 år. 
5. Nästa gång ska vi göra den när alla barn är vakna. Vi blåste upp den 

mycket och lite så fick de gissa hur långt den skulle fara. 2 av barnen 
gissade rätt och kunde förklara: lite luft= kort sträcka, mycket luft= lång 
sträcka. Nästa gång ska vi fästa snöret bättre, nu gjorde vi det med 
häftstift som åkte loss när de drog i snöret. 
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Magnetfiske 
 

Material: Tre små magneter (som ska gå att fästa på ett snöre), snöre, gem, aluminiumfolie, 
pinnar (T.ex. blompinnar), sax, en stor skål med vatten och ev. tejp. 

 

 
 

Gör så här: Klipp ut önskat antal fiskar av folien. Trä försiktigt på ett gem på varje fisk.  

 
 

Klipp ut önskad längd på snöret (som ska bli metspö). Fäst den ena änden av snöret i 
blompinnen och den andra i magneten. 
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Fiska! 

 
 
 
 

Tips: Använd tjock aluminiumfolie, typ grillfolie för den tunna går lätt sönder när barnen ska 
sätta på gemen. 

Spela inte för många på en gång. Risk för att magneterna fastnar i varandra. 
Det blir lätt trassel och blött… 

 
 
 

Eventuella diskussioner att ta upp med barnen: Vad tror ni händer om man släpper i 
en fisk utan gem på? Varför tror ni att det blir så? Hur kommer det sig att fiskarna fastnar på 

”kroken”? Vilka olika material kan fastna på en magnet? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referenser  
Wilkes, A (1996) Min första experiment bok. För nyfikna pojkar och flickor. Bonnier Carlsen. 
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Utvärdering Magnetfiske 
 

1. Gick övningen att genomföra? Varför/varför inte? 
2. Hur upplevde barnen övningen? 
3. Vilken ålder var det på barnen som deltog? 
4. Hur upplevde ni pedagoger övningen? Vad var bra/dåligt? 
5. Vilka eventuella ändringar skulle ni vilja göra i övningen? 

 
1. Ja det gick bra, med viss hjälp. 
2. De var upprymda och tyckte att det var roligt. 
3. 4-5 år. 
4. Det var en bra övning. Barnen tyckte att det var roligt. Blir också träning i 

att vänta på sin tur.Barnen hade många bra förslag till varför fiskarna 
nappar. Man ska inte vara för många samtidigt, alla blir så ivriga. Vissa 
barn tyckte att det var svårt att klippa ut fiskarna. 

5. Kanske se till att vara få barn. Vi gick ut på magnetjakt efter övningen. 
Vad i rummet är magnetiskt? Det blev en bra fortsättning och man fick se 
vilket material som fastnade och inte. 
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Mekaniskt brev 
 

Material: Styvt papper (typ mjölkpaket)  
2st påsnitar  

Lim  
Färgpennor  

Styvt ritpapper  
Sax  

Syl eller liknande att göra hål med. 
Valfritt dekorationsmaterial 

 

 
 
 
 

Gör så här: Börja med själva rörelsemekanismen. Klipp ut 1 cirkel och 1 kvadrat av det 
styva pappret (mjölkkartongen). Gör även 2 remsor av det styva pappret, ca 1,5 cm tjocka och 

5-7 cm långa. Fäst den ena remsan med lim och den andra med hjälp av en påsnit. 
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Fäst cirkeln på kvadraten med hjälp av en påsnit. 
 

 
 
 

Nu till själva kortet: Vik ritpappret på mitten. Fäst mekanismen genom att limma den på 
sidorna. OBS! Den fastlimmade avlånga biten ska var uppåt och den påsnitade neråt. Cirkeln 
ska kunna snurra fritt inuti kvadraten. (Som ni ser så har jag vänt på mekanismen nu. Jag blev 

även tvungen att klippa cirkeln mindre för att den inte skulle bli fast limmad).  
 

 
 
 
 

Göm mekanismen för snyggare design. 
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Limma fast önskad figur, som ska röra på sig, på den övre remsan.  
  

 
 
 
 
 

Genom att försiktigt röra upp och ner på den undre remsan ska nu figuren röra på sig. 

 
 
 
 
 

Tips: Se till att cirkeln är mindre än kvadraten så att den kan röra sig fritt även när kvadraten 
är fastlimmad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referenser 
Lindwall- Ek, K. (2001) Släpp loss din xperiment lust! Xperiment huset. 
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Slingrande orm 
 
 
 

Material: Ritpapper, Sax, Blyertspenna, Färgpennor och Sytråd + Nål. 
 

 
 
 
 
 
 

Gör så här 
Rita en slingrande orm på pappret 
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Klipp ut ormen. 
 

 
 
 

Färglägg den på båda sidorna och trä igenom tråden i svansen på ormen. 
 

 
 
 

Häng upp ormen i ett fönster ovanför ett element. 
 

 
 
 

Eventuella diskussioner med barnen: Vad händer med ormen när elementet blir varmt? 
 
Referenser 
Lindwall- Ek, K. (2001) Släpp loss din xperiment lust! Xperiment huset. 
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Utvärdering Slingrande orm 
 

1. Gick övningen att genomföra? Varför/varför inte? 
2. Vad tyckte barnen om övningen? 
3. Vilken ålder var det på barnen? 
4. Vad tyckte ni pedagoger om övningen? Vad var bra/mindre bra? 
5. Vilka eventuella ändringar skulle ni vilja göra i övningen? 
 
1. Jag fick hjälpa barnen att klippa. Jag använde hjälpsax. 
2. Barnen tyckte att det skulle blir roligt, speciellt att det skulle bli en orm. 
3. Två av barnen hade fyllt 3 år i våras och två fyller 3 år i slutet på det här 

året. 
4. Skoj men de här barnen var för små. 
5. Vi färglade inte ormen men vi hängde upp dom i fönstret. Vi gjorde inte 

så många ”svängar” på ormen för att det skulle bli lättare för barnen att 
klippa ut den. Bra övning för större barn. Ormen kan göras i glanspapper 
(bara som en spiral). 
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Bilaga 5 Sammanfattning av barnens önskemål. 
 

1. En pool som man kan bada i med trampolin till 
2. Experiment så man kan göra Star Wars gubbar. 
3. Hälla vatten genom en slang ut på golvet. 
4. Prova vilka saker som sjunker. 
5. Såga av träd och sätta in i lekhallen - bygga kojor i träden – bygga broar mellan 

träden, vingliga broar – gungrep mellan träden – trappa upp till träden. 
6. Rutschkana och studsmatta. 
7. Hänga upp något glittrigt, typ girlang, med hjälp av krokar i taket. 
8. Experiment med rör och vatten, hälla vatten i rören så de ändrar färg. 
9. Bygga med Playmo saker. 
10. Bygga torn av Kaplastavar, lego och stenar. 
11. Tillverka en måne av trä och måla den glittrig, skulle kunna hänga i taket. 
12. Bygga med lego, klossar och andra saker som man kan bygga med. 
13. Bygga raketer. 
14. Bygga bilar och sen måla dem med mycket färg. 
15. Ha många stora kuddar. 
16. Bygga båtar och skepp av bl.a. lera, lego och klossbitar. 
17. Ha ett hav! ”Det skulle kunna vara en balja med vatten i och blå mattor under.” 
18. Bygga snögubbar av kulor. 
19. Bygga hus och slott med hjälp av: Pinnar, stjärnor, lampor, måne, fönster, klossar, 

pärlor och kulor. 
20. Bygga drakar. 

 


