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Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att se om man arbetar med teknik i förskolan i 
en kommun i Mellansverige och om material finns för att utföra olika teknikövningar och 
experiment.  
Den metod som används för att få fram resultatet har varit att alla förskoleavdelningar har fått 
möjlighet att svara på en enkät. 
I förskolorna i kommunen har svarsdeltagandet varit väldigt lågt (52 %), vilket inte kan ge en 
rättvis bild av alla förskolor i kommunen. Trots det så är det en liten majoritet som behandlar 
teknik i sitt dagliga arbete. Många förskolor har material som kan användas för ändamålet.  
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1 INLEDNING 
 
Att barn i förskolan får komma i kontakt med teknik är något som är viktigt. I dagens snabba 
tekniska samhälle styrs det mesta med hjälp av olika tekniska utrustningar, till exempel 
datorer, tv-spel och avancerade leksaker. Därför är det viktigt att barnen får komma i kontakt 
med teknik redan i förskolan, som en del i det livslånga lärandet.   
Syftet med denna uppsats är därför att undersöka om barnen får komma i kontakt med teknik 
på förskolorna i en kommun i Mellansverige.   
Teknik finns med i nästan allt som görs dagligen på förskolorna, till exempel när barnen 
snickrar, bygger med Lego, lägger pussel eller pysslar. Men det som i första hand ska komma 
fram av den här undersökningen är om personalen medvetet arbetar med teknik.  

 
1.1 Bakgrund 
 
Som bakgrund till detta arbete finns Läroplanen för förskolan (1998) där det står beskrivet att 
förskolorna ska använda teknik som ett sätt att uttrycka sig. Där står också att barnen ska 
”utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och 
tekniker”.  
I den Lokala skolplanen för kommunen står det inget skrivet om teknik. Där står det om 
entreprenörskap och innovationstänkande1

 
1.2 Litteraturgenomgång 

, som ska ”genomsyra alla utbildningsnivåer, 
nätverk och det kommunala utvecklingsarbetet”. Kommunen strävar efter att detta ska stärka 
barnens, elevernas och personalens entreprenöriella förmåga.     

 
I det livslånga lärandet finns det enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) olika delar 
att titta på hos barnen. En aspekt är det tidsrelaterade, som visar hur människan lär sig genom 
hela livet. Den andra aspekten är ”innehållsrelaterad och omfattar själva kunskapernas 
kvaliteter och föränderlighet över tid”. Med detta menar de att det barnet lär sig som liten 
kommer han eller hon också använda som vuxen, men kommer då att kunna sätta in sina 
kunskaper i ett annat sammanhang.  
 
Johansson & Pramling Samuelsson (2003) menar att lärarens roll i förskolan är att vara 
medkontruktör, medutforskare och relationspartner i barnens lärande. I denna process är det 
viktigt att läraren för en dialog med barnen och att de försöker förstå hur barnen tänker i olika 
situationer. Läraren ska även utmana barnen till reflektion över vad de gjort och försöka få 
dem att undersöka nya utmaningar.  
 
Att erövra omvärlden tar ett människoliv. Varje människa erövrar emellertid olika kunskaper 
om omvärlden och olika mycket kunskap inom olika områden. Även om vi här talar om tids-, 
kvalitets- och attitydaspekter så är dessa sammanlänkade och integrerade i helheten i det 
livslånga lärandet. (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999, s. 13) 
  

                                                 
1 Syftar till att få barn och elever att förstå företagsamhet och bli företagsamma individer.  
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Att skapa miljöer i förskolan för teknik behöver inte vara kostsamt eller speciellt 
ansträngande. I boken Bygg och konstruktion i förskolan (Mylesand, 2007) förklaras det hur 
en förskola skapat byggmiljöer både inne och ute. Det material de använder är till exempel 
spillmaterial från en byggarbetsplats, material från en återvinningsstation, tegelstenar, 
hobbymaterial, Lego av olika slag och klossar. Deras grundtanke är att det ska finnas material 
i olika former så som cirklar, fyrkanter och rektanglar. Men de tänker även i kontraster, till 
exempel hårt - mjukt, tjockt - smalt, långt - kort och högt - lågt. För att alla barn ska kunna 
använda teknikhörnorna så har de olika material i hörnorna beroende av barnens ålder. För de 
små barnen så finns inte material som är av små dimensioner och som barnen lätt kan stoppa i 
munnen.   
 
Lagerberg (2008) skriver att teknik är ett ämne som passar barnen på grund av deras 
nyfikenhet på omvärlden. De kan snabbt förstå sammanhanget efter att ha fått undersöka och 
ordna sina erfarenheter. I samma bok finns många övningar och experiment som pedagogerna 
kan utföra med barnen, författaren skriver att de ska kunna utföras med barn som är 3 år och 
uppåt.  
En enkel och passande teknikövning för barn som är 3-5 år är ur delen Vi skapar egna 
instrument (s. 44). Här får barnen bygga en flaskorgel. Övningen börjar med att barnen får 
hänga upp ett flertal lika stora flaskor på en trästav. I flaskorna häller barnen sedan olika 
mycket vatten. Sedan ska barnen slå på flaskorna med en pinne. Låter det lika i alla flaskor? 
Har vattenmängden betydelse för tonen? Barnen kan utöka övningen med att hänga upp fler 
flaskor och sedan försöka spela en melodi. De kan även variera storleken och formen på 
flaskorna för att se om det har någon betydelse.  
 

1.3 Begreppsförklaring 
 
Teknik som ämne kan förklaras på många olika sätt. Enligt Lagerberg (2008) har teknik sitt 
ursprung i grekiskans Technos, som betyder hantverk. Teknik förknippas för det mesta med 
naturvetenskapliga ämnen. Men många tycker också att teknik och mekanik - elektronik är 
samma sak. Dessa är alltså delar av begreppet teknik. 
 

1.4 Frågeställningar 
 
Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  
 
1) Arbetar förskolorna i kommunen medvetet med teknik? 
2) Vet personalen vad som är teknikmaterial? 
3) Finns det intresse hos barnen att arbeta med teknik? 
 
 
2 METOD 

2.1 Urval 
 
I detta arbete har alla förskolor i kommunen fått möjlighet att delta i undersökningen. Detta 
för att försöka få fram ett så rättvisande resultat som möjligt. I kommunen finns totalt 21 
förskolor med varierande antal avdelningar och åldersindelningar. Kommunen har 
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sammanlagt 15 kommunala förskolor och 6 föräldrakooperativ, personalkooperativ eller 
annan typ av förskola. Det totala antalet utskickade enkäter är 44 stycken.  
De dagbarnvårdare som finns i kommunen har inte deltagit i undersökningen, då jag inte fann 
dem intressanta i sammanhanget på grund av att deras inriktning främst är sång, musik och 
drama.   
  

2.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Arbetet utgår från enkäter. För att dessa skulle bli utformade och bearbetade på ett korrekt sätt 
har boken Examensarbetet i lärarutbildningen (Johansson & Svedner, 2006) varit en grund 
till skapandet av dessa och det medföljande informationsbrevet. I boken beskrivs hur 
forskningsetik ska behandlas. 

 
•  Deltagarna skall erhålla en rättvisande och begriplig beskrivning av undersöknings-

metoderna och undersökningens syfte (Johansson & Svedner, 2006, s. 29).  
 
Detta beskrivs i informationsbrevet som skickades ut tillsammans med enkäterna.  

 
• Deltagarna skall ha möjlighet att när som helst ställa frågor om undersökningen och 

få sina frågor sanningsenligt besvarade (ibid., s.30).  
 

I informationsbrevet finns kontaktuppgifter till student och handledare som deltagaren kan 
använda sig av.  

 
• Deltagarna skall upplysas om att de kan avböja att delta eller avbryta sin medverkan 

utan negativa följder (ibid.) 
 

Deltagarna som fått enkät och informationsbrev har fått välja själva om de vill delta eller inte. 
Den information som finns är att studenten vill ha deras hjälp för att kunna utföra sitt 
examensarbete.  

  
• Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga 

rapporten skall det inte vara möjligt att identifiera vare sig förskola/skola, lärare eller 
elever/barn.[...] (ibid.). 

 
I det medföljande informationsbrevet upplyses deltagarna om hur materialet kommer att 
behandlas under och efter avslutat arbete.  

 
• Om deltagarna inte är myndiga skall målsman informeras och tillfrågas om barnen 

får medverka (ibid.).  
      
I arbetet är det inte några omyndiga personer som har deltagit. Så denna punkt är inte 
intressant i sammanhanget. 
 
Om dessa etiska regler följs så visar vi respekt för personerna som deltar i undersökningen.   
 
Den metod som använts för att samla in fakta till arbetet är således enkäter. Enkäten har 
utformats, som beskrivs av Johansson & Svedner (2006), utifrån mina frågeställningar. I 
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boken fastställs att vid faktainsamling, som är grunden i detta arbete, är enkätmetoden den 
som passar bäst i sammanhanget.    
För att underlätta hanteringen så har varje förskoleavdelning fått svara gemensamt på en 
enkät. Utifrån enkätsvaren har sedan intervjuer planerats för att få ett bredare perspektiv.  Att 
just den metoden valts är för att intervjuer med alla förskolor skulle bli för tidskrävande. 

 
2.3 Procedur 
 
Enkäterna som förskolorna fått möjlighet att besvara (se bilaga 1), har skickats ut med post, 
för att nå alla. I varje kuvert med enkäter som skickats ut har det funnits med ett svarskuvert 
med min adress och förbetalt porto. Tillsammans med enkäterna som skickats ut har det 
funnits med ett informationsbrev (se bilaga 2) som förklarat syftet med undersökningen. 
Brevet har utformats så att personalen fått veta vad jag ska skriva om, vem jag är, vilken 
utbildning jag följer, hur de ska fylla i enkäten, hur de kan kontakta mig vid frågor och vilket 
datum jag senast vill ha svaren på deras enkäter. I informationsbrevet finns också information 
om hur enkäterna kommer att behandlas under och efter avslutat arbete samt en uppmaning att 
delta i intervju. 
Enkäterna är utformade så att ingen ska kunna ta reda på vilken förskola som fyllt i de olika 
enkäterna. Personalen har inte behövt skriva namn eller dylikt på den, utan enbart om det varit 
en kommunal förskola, föräldrakooperativ, personalkooperativ eller annan typ av förskola. 
Detta följer de forskningsetiska regler som Johansson & Svedner (2006) skriver om.  

 
2.4 Analysmetoder 
 
Vartefter enkäterna har kommit in har svaren förts in i ett Excel-dokument. Svaren har 
sorterats efter om det varit kommunal-, föräldrakooperativ-, personalkooperativ- eller annan 
förskola, om de arbetar med teknik, om personalen har utbildning i teknik, teknikintresse hos 
barnen samt om de har material för teknik på förskolan. Även sortering efter åldersgrupp har 
gjorts. Därefter har diagram skapats utifrån några av svaren för att läsaren ska få en 
överskådlig blick av enkätresultatet.  
 

3 RESULTAT 
 
Det totala antalet svar på enkäterna blev 23 stycken av 44 stycken utskickade, vilket 
motsvarar 52 %. Av dessa 23 enkäter är det 20 kommunala förskoleavdelningar och 3 
personalkooperativ som har svarat.   Den vanligaste förekommande indelningen av barngrup-
perna är 1-5 år (15 stycken), de övriga 8 grupperna är indelade i 1-3 år (5 stycken) och 3-5 år 
(3 stycken). 
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Figur 1: Fördelning av utbildning inom teknik 
 
Figur 1 visar antalet utbildade inom området teknik för förskolan. I den kommunala förskolan 
är det 6 stycken som har teknikutbildning och 14 stycken som inte har det. Inom 
personalkooperativet är det 2 av 3 som har utbildning i teknik. Följdfrågan till dem som har 
teknikutbildning var om de använde sig av sin kunskap för att utföra olika teknikövningar 
med barnen. I det fallet så svarade alla i de kommunala förskolorna ”ja” på den frågan. Den 
ena personen inom personalkooperativet som har utbildning svarade ”nej” på frågan av 
anledningen att förskolan är relativt nyöppnad, och personalen ännu inte har hunnit med att 
börja med teknik.  
 
 

 
Figur 2: Personal utan utbildning men som ändå arbetar med teknik 
 
I figur 2 visas den personal som inte har utbildning i teknik, men som ändå utför 
teknikövningar med barnen. Vid jämförelse med figur 1, så blir slutsatsen att det är fler utan 
utbildning än med utbildning som utför teknik med barnen på förskolorna. Inom den 
kommunala förskolan är det 13 stycken utan utbildning som utför teknikövningar med barnen. 
Inom personalkooperativen är det en utan utbildning som gör det.  
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Figur 3: Teknikmaterial på förskolorna 

Figur 3 visar att de flesta förskolorna har material som kan användas till att utföra teknik. Det 
är 4 kommunala förskoleavdelningar och 2 personalkooperativ som svarat att de inte har det 
material som krävs. En kommunal avdelning har svarat att de inte vet.  
 
Den sjunde frågan på enkäten handlar om huruvida personalen anser att teknik kommer in i 
annat de gör på förskolan. Här har alla utom en avdelning svarat ja. De områden de nämner 
som även behandlar teknik är: lek/projekt med vatten (ytspänning), matematik, svenska, 
naturkunskap (miljö), entreprenörskap, IT/data, bild och form, bygglek, fria leken, utevistelse, 
matsituationer, Kaplastavar, klossbygge, olika sorters Lego, mosica (som pärlplattor där bitar 
trycks fast), snickring, Brio mecanic, papper, garn, kartonger, pinnar, tejp, klättra i träd, 
”bygga för att komma högre”, sy/väva, måla på olika sätt, göra egna ritningar, skapa egna 
uppfinningar, skapande verksamhet, bakning, pussel och experiment.  På en av enkäterna är 
svaret på frågan ”I barnens omvärld”. Och på en annan ”I alla områden”. De svaren visar väl 
egentligen på att det är alla de områdena som nämnts ovan eller att personalen varit 
ointresserade av att besvara frågan.  
Sammanlagt är det 14 (61 %) av de 23 förskoleavdelningarna som på något vis utför olika 
teknikövningar med barnen.  
 

 
Figur 3: Fördelning av teknikintresse hos barnen. 
 
Den sista frågan i enkäten var om personalen trodde att det fanns intresse bland barnen att 
använda teknik. Som kan ses i figur 3 är intresset stort hos barnen. Här svarade 13 stycken i 
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åldern 1-5 år ”ja” och 2 svarade ”vet inte”. I gruppen 3-5 år svarade alla ja, likaså i gruppen 1-
3 år. På en av enkäterna hade de tydligen missat denna fråga och därför fanns inget svar.  
 

 
Figur 4: Indelning efter ålder om de arbetar med teknik eller inte. 
 
I figur 4 visas en åldersindelning på barnen samt hur de olika förskolorna arbetar med teknik. 
Av de avdelningar som svarat är det indelningen 1-5 år som är vanligast. Här är det 9 av 15 
avdelningar som på något sätt arbetar med teknik med barnen. I åldersindelningen 1-3 år är 
det 3 av 5 som arbetar med teknik och i åldersindelningen 3-5 år är det 2 av 3 som gör det.   
 
I den sista punkten på enkäten fick personalen skriva ner övriga synpunkter om teknik i 
förskolan. Det de skrev var: vill ha kompetensutveckling, att barnen uppskattar det, många 
barn är kreativa och personalen skulle vilja ha mer tid att höra deras resonemang under 
processen och att det ofta kommer in i den dagliga verksamheten.  
När personalen på en av förskolorna fyllde i sin enkät satt jag med och hörde resonemanget på 
frågorna. Personen som skrev i svaren berättade att barnen ofta har olika tekniska projekt på 
gång. Just nu gjorde barnen datorer (bärbara) av papper och tejp.  
 
Ingen i de förskolor som har svarat på enkäten har visat intresse av att delta i någon intervju 
utifrån enkätsvaren. De frågor som var planerade var utvidgningar av frågorna 3 och 4 på 
enkäten, som handlar om personalens utbildning och om de använder sin kunskap. De som 
hade svarat ”ja” på frågorna skulle få följdfrågan: varför de arbetar med teknik och varför det 
är viktigt att barn får komma i kontakt med det. De som hade svarat ”nej” på dessa frågor 
skulle få följdfrågan om de var intresserade av att till exempel få utbildning eller annan 
information om hur man kan arbeta med teknik i förskolan.  
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4 DISKUSSION 
 
När det gäller att arbeta med teknik i förskolan verkar det som att det är intresset hos 
personalen som styr, då det är fler outbildade i ämnet som arbetar med det än vad det är 
utbildade.  Även om de förskolor som deltagit anser att teknik kommer in i annan verksamhet 
de har på förskolan. De flesta förskolor (61 %) arbetar med teknik på något sätt, både 
medvetet och omedvetet.  
Teknikintresse finns hos barnen i stor utsträckning, enligt enkätsvaren. Då alla avdelningar, 
utom en, svarade ja.  
Att 3 av 5 av de avdelningar med barn som är små (1-3 år), anser sig använda teknik i sitt 
arbete på förskolan är imponerande, även om jag inte vet i vilken utsträckning de gör det. 
Barn behöver tidigt komma i kontakt med teknik för att kunna lära sig hur olika saker 
fungerar. Detta är en del i det livslånga lärandet som Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) 
skriver om, att det barnet lär sig som liten kan det senare i livet relatera i andra sammanhang. 
Som jag beskrev i inledningen så styrs mycket av vårt samhälle av olika tekniska utrustningar. 
Även leksaker blir mer och mer tekniskt avancerade.    
 
Vad gäller att ha teknikmaterial på förskolorna så trodde jag att svaret skulle bli ett annat än 
vad det blev. För att utföra teknik med barn så behöver vi inte använda avancerad teknisk 
utrustning. För det mesta så finns det material på förskolorna som kan användas, till exempel 
Lego, Duplo, snickargrejor, pussel, tejp, papper, saxar, pysselsaker, teknik-Lego med mera. 
Se bara på teknikhörnorna som skapades i boken Bygg och konstruktion i förskolan 
(Mylesand, 2007) där de använder sig av spill- och återvinningsmaterial. Även om det är 4 
kommunala förskoleavdelningar och 2 personalkooperativ som svarat att de inte har material 
så tror jag att de inte har tänkt till ordentligt innan de svarat på frågan. På någon av enkäterna 
från dessa grupper har de angivit att barnen bygger med exempelvis Lego. Men till största 
delen så vet personalen på förskolorna vad det finns för material på deras förskola som lämpar 
sig till att arbeta med teknik. Något som är positivt för framtiden.  
 
Som i så många andra sammanhang i förskolan så är bristen på tid ofta inblandad. I ett av 
svaren så angav personalen att de skulle vilja ha mer tid att höra barnens resonemang kring 
sina uppfinningar och experiment. Men ingen har angett bristen på tid till att utföra teknik 
med barnen som ett argument för att inte hinna med det. Detta är lite förvånande, med tanke 
på att det ofta är bristen på tid som sätter stopp för olika aktiviteter. 
 
På 3 av enkäterna hade personalen skrivit att de gärna vill ha kompetensutveckling i teknik. 
Som jag angivit i inledningen om Skolplanen, så är kommunen mest fokuserad på 
entreprenörskap och företagsutveckling och att detta ska genomsyra alla utbildningsnivåer. 
Det här kan tolkas på många olika sätt, anser jag. Eftersom att Skolplanen känns lite öppen för 
egna tolkningar. Därför blir min tolkning att teknik kommer med under dessa områden. 
Eftersom teknik finns med i det mesta som görs i samhället kan förskolorna utifrån skolplanen 
argumentera för att arbeta med teknik och få kompetensutveckling i området.  Även när det 
gäller att införskaffa material till förskolorna kan de hänvisa till Läroplanen och Skolplanen.  
Även om kommunen inte är beredd att ge personalen kompetensutveckling så är inte det 
något hinder för att kunna arbeta med teknik i förskolan. På biblioteket i kommunen finns 
många böcker med enkla övningar och experiment som pedagogerna kan utföra med barnen. 
Ett exempel är boken av Lagerberg (2008) där det står hur experimenten ska utföras samt en 
kort introduktion om varje ämne. I arbetet med teknik ska pedagogerna vara medkontruktörer, 
medutforskare och relationspartner som Johansson & Pramling Samuelsson (2003) beskriver. 
Det kan tolkas på olika sätt. Min tolkning blir att pedagogerna inte behöver kunna allt om de 
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olika experimenten utan kan lära sig samtidigt som barnen. De blir tillsammans med barnen 
medupptäckare.    
 
De enkäter som kommit tillbaka från förskolorna har kommit till mig med post, som angetts 
tidigare. Dessa har kommit in både före och efter sista dag som jag angett i informations-
brevet. Detta har gjort att jag fått redigera diagram och data i arbetet många gånger 
I övrigt så har arbetet med enkäterna fungerat bra. Om bara intervjuer använts som metod 
hade förarbetet och bearbetningen tagit mycket längre tid och varit svårare att sammanställa. 
Att använda det databaserade analysverktyget Excel är något som underlättat samman-
ställningen av enkätsvaren. Utifrån det har det varit enkelt att skapa diagram, precis som 
Johansson & Svedner (2006) skriver om i sin bok.  
Att förskolorna har svarat ärligt på enkäterna utgår jag ifrån, även om det idag är många 
enkäter och dylikt som förskolepersonalen ska besvara. Det kan leda till att de kanske inte 
tänker till ordentligt när de svarar, utan bara skyndar igenom den. Att jag satt med när en 
person skrev i svaren på en enkät kan ha påverkat svaren på just den. Personen kan ha 
påverkats av att jag var med, till exempel genom att ge ett svar som kan kopplas till att de 
arbetar aktivt och medvetet med teknik på avdelningen.   
 
Även om jag planerat intervjuer utifrån enkätsvaren, som inte blev av, så hade det varit ett bra 
komplement till arbetet. Intervjuer hade givit arbetet ett djupare perspektiv. I det 
informationsbrev som skickades med enkäterna till förskolorna så skrev jag att personalen 
kunde kontakta mig om de var intresserade av att göra intervjuer. Där borde jag istället ha 
kontaktat förskolorna personligen och frågat om jag kunde få genomföra en intervju.  
De forskningsetiska regler som angivits i litteraturgenomgången har varit enkla att följa i 
skapandet av enkäter, i sammanställningen och i det färdiga resultatet. Enkäterna går inte att 
koppla till någon av förskolorna, inte ens jag vet vilken förskola som svarat på vilken enkät. 
Här kunde jag ha använt någon sorts metod för att veta vilken avdelning som svarat på vilken 
enkät, för att vid ett senare tillfälle och kontakta förskolan för att ställa eventuella följdfrågor 
eller genomföra intervjuer. En metod som kunde ha används är att märka varje enkät eller 
svarskuvert med ett nummer och sedan ha en lista med förskolornas namn och nummer och 
där se vilken förskola det är.  
 
När jag kommer att få ett arbete i förskolan så kommer min främsta inriktning att vara teknik. 
Det behöver inte vara krångligt och avancerat att använda sig av teknik med barnen. På 
många förskolor finns redan idag material som kan användas, till exempel Lego. Med det kan 
barnen bygga och konstruera, det är bara fantasin som sätter gränser. Det som är viktigt är att 
kunna diskutera med barnen vad de gjort, varför de gjort det och hur det fungerar.  

 
4.1 Vidare forskning 
 
Vid vidare forskning inom området skulle det vara intressant att göra observationer av olika 
förskolor, pedagoger och barn. Främst för att se hur de arbetar med teknik, vilka experiment 
de gör och om/hur pedagogerna förklarar för barnen hur det fungerar.  Något som också 
skulle vara intressant att observera är om det skiljer sig i undervisningen mellan utbildad och 
outbildad personal inom området.    
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BILAGOR 
 
    Bilaga 1 
Enkätfrågor (Teknik i förskolan) 
(Kryssa endast i ett av alternativen på varje fråga) 
1. Vilken sorts förskola har Ni? 

 
Kommunal  ( ) 
Föräldrakooperativ    ( ) 
Personalkooperativ ( ) 
Annan  ( )   Vilken?______________ 
 
2. Vilken ålder är det på barnen Ni arbetar med? 

               
1-3 år  ( ) 
3-5 år  ( ) 
1-5 år  ( ) 
Annan åldersindelning ( )         Vilken?__________ 
 
3. Har någon i personalen utbildning för teknik i förskolan? 

 
Ja   ( ) 
Nej  ( ) 
 
 
4.  Om ”Ja” på fråga 3: Använder sig den personen av sin kunskap och utför 
teknikövningar med barnen?                  
 
Ja  ( ) 
Nej  ( ) 
 
5. Finns det någon på avdelningen som inte har utbildning i teknik, men som ändå utför 
teknikövningar med barnen? 
 
Ja  ( ) 
Nej  ( ) 
 
6. Har ni material på förskolan som kan användas till olika teknikövningar? 
 
Ja  ( ) 
Nej  ( ) 
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7. Anser Ni att teknik kommer in i annat Ni gör på förskolan? 
 
Ja  ( ) 
Nej  ( ) 
 
8. Om ”Ja” på fråga 7: Inom vilket område? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________ 
 
9. Finns det intresse bland barnen att använda teknik? 
 
Ja  ( ) 
Nej  ( )  
Vet inte  ( ) 
 
10. Övriga synpunkter om teknik i förskolan. 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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Informationsbrev    Bilaga 2 
Till all personal på Xxxxxxxxxx förskolor 

Jag heter Anna Lindgren och går nu min sista termin på Lärarutbildningen, inriktning 

naturvetenskap-teknik-matematik mot förskola, på Högskolan i Gävle. Jag ska nu skriva mitt 

examensarbete och för det så behöver jag Er hjälp att fylla i en enkät. 

I mitt arbete så ska jag undersöka om förskolorna i Xxxxxxxxxx kommun arbetar med teknik.  

Enkäten är utformad så att ni svarar på en enkät per avdelning. För att studien ska ge ett så 

korrekt utfall som möjligt, är det viktigt att just Ni deltar i min undersökning. 

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och enkäterna kommer inte att kunna kopplas 

till enskilda individer i mitt slutliga examensarbete. Efter avslutat arbete kommer alla 

dokument att förvaras på Högskolan i Gävle.  

Om någon skulle vara intresserad av att delta i en intervju utifrån enkätsvaren är ni 

välkommen att kontakta mig. Intervjun kan göras via mail, telefon eller genom personligt 

besök av mig. 

 

Vänligen skicka tillbaka enkäterna i det förfrankerade kuvertet senast den 6/11 -08.  

Vid frågor är ni välkommen att kontakta mig.   

Tack på förhand för Er medverkan. 

Studerande:  Anna Lindgren 

Tel: xxxx-xxx xx el xxx-xxx xx xx 

Mail: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx 

Handledare: Edvard Nordlander  

Tel: xxx-xx xx xx 

Mail: xxx@xxx.xx 
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