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Sammanfattning 
 
Syftet med studien har varit att undersöka hur barns tidiga teknikutveckling uppstår och påverkas 
på ett sådant sätt att den kommer barnet tillgodo i livet. En följdfråga blir då automatiskt på vilket 
sätt vi som verksamma pedagoger kan gynna denna utveckling. Förutsättningen för barnens 
konstruktionslekar ligger i de omgivande pedagogernas didaktik, varför en enkätstudie gjorts i 
avsikt att inringa pedagogernas inställning till teknik och barns teknikutveckling. Planerade 
teknikstimulerande stunder har förekommit på förskolorna, observationerna är dock inriktade på 
den fria leken för att tydligare kunna se om, och i så fall hur barnen tillgodogjort sig stimulansen. 
Hur kan vi gynna barns teknikutveckling på förskolan? Påverkas barnets teknikutveckling av 
förmågan att reflektera? Hur påverkar den motoriska utvecklingen teknikutvecklingen? De 
metoder som använts för att finna svar på dessa frågor har varit löpande observationer. Samtliga 
resultat, observationsanalyser samt enkätanalys, pekar på barns aktiva förhållningssätt till 
material respektive pedagogers aktiva förhållningssätt till barnens läroprocesser. Resultat av 
undersökningen visar på kopplingen mellan barns initiativförmåga och kreativa tänkande och 
praktiska resultat (tekniskt konstruerande) i sitt fria undersökande av sin omgivning. Studien 
visar också att barns teknikutveckling gynnas av fri tillgång till material, samt av pedagogers 
öppna förhållningssätt till barns naturliga utforskande. Denna studie visar enhetligt på en 
didaktisk inställning till barns teknikutveckling och ett engagemang då det gäller området 
naturvetenskap-teknik. Av detta förhållningssätt gynnas barnens naturliga kreativitet då de 
erbjuds material. Konsekvensen av analyserna till observation 1,2,3,4,6 och 8. (Se 3.Resultat) kan 
ge en inblick i vad som händer när barn prövar och utvecklar sitt tekniska tänkande – vad hade 
hänt om pedagogerna löst alla dessa problem, eller hindrat barnen från att försöka? Utbildning av 
pedagoger och vidareutbildningar av redan verksamma pedagoger får ses som en förutsättning för 
att kunna återställa den mycket allvarliga brist i teknikutvecklingen som så många omfattande 
undersökningar påvisat under så många år. (Se 1.2.1 – 1.2.8 Litteraturgenomgång.) Då studien är 
gjord på förskolor anslutna till Projekt NT, har resultatet i studien tillsammans med 
litteraturgenomgångens undersökningsresultat, tolkats som att kompetensutveckling i form av 
utbildning gynnar det pedagogiska och didaktiska förhållningssättet till barns teknikutveckling. 
Det får utifrån denna tolkning ses som en mycket god investering att satsa på utbildning av 
pedagoger i samspel med de lokala förutsättningarna som finns för att bedriva pedagogisk 
verksamhet - på ett didaktiskt sätt. Enligt en sammanlagd tolkning av det material som bearbetats 
och presenterats (Se 3.Resultat), också helt nödvändigt sett ur utvecklingssynpunkt, pedagogisk 
synvinkel, utbildningssynpunkt och samhällssynvinkel. 
(Se 4. Diskussion). 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Förskolebarns teknikutveckling, pedagogisk/didaktiska förutsättningar, 
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1. Inledning och bakgrund 
 

1.1 Inledning 
 
I vårt dagliga liv förekommer mängder av tekniska och teknologiska funktioner. De flesta av dem 
reflekterar vi inte ens över, utan har integrerat så väl i våra liv att vi både utnyttjar dess fördelar 
och anpassar oss till dess nackdelar. Det är därför förvånande att teknik inte är ett starkt ämne 
med goda resultat i de omfattande undersökningar som gjorts av ungdomars kompetens i 
naturvetenskapliga och tekniska ämnen. De barn som växer upp i nya generationer får 
upplevelser av teknik i sitt naturliga sammanhang redan från spädbarnsåldern, vilket logiskt sett 
borde ge starka rötter i barnens upplevelser av den egna kompetensen. Vad är det då som fattas 
på vägen mellan det lilla nyfikna barnet och den ointresserade eleven på lektionen eller den 
stressade eller uttråkade vuxne, som omges av mängder av teknologiska hjälpmedel, men som 
reagerar med irritation eller olika former av sjukliga beroenden på det? Lär sig barnen att 
handskas med teknik och teknologi på ett för dem utvecklande sätt? På vilket sätt erbjuder vi 
pedagoger dem möjligheter därtill? Syftet med arbetet har varit att belysa kopplingen mellan 
barns teknikutveckling, och det didaktiska utrymme som lämnas runt barn på förskolan. Under 
arbetets gång har de kopplingar  mellan motorisk utveckling, barnets utveckling av sin tekniska 
förmåga, samt den reflekterande delen av teknikutvecklingen kunnat ses. Didaktikens koppling 
till teknikutveckling kan man finna i Lpfö98, där man under rubrik "Förskolans värdegrund och 
uppdrag" kan läsa att läroplanen under avsnittet att skapa och kommunicera, inbegriper även 
materialhantering. "Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik." 
(Lpfö98; 2006:6). Man kan även se under "Mål och riktlinjer", att ”...arbetslaget skall ta vara på 
barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan ( Lpfö98; 
2006:10).De styrdokument som drar upp riktlinjer för förskolans arbete påpekar: "Verksamheten 
skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, 
nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. " (Lpfö98, 
2006 s.8 - 9). Där kan man även läsa att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar 
självständighet och tillit till sin egen förmåga, utvecklar motorik, koordinationsförmåga och 
kroppsuppfattning, samt att de utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera. (Lpfö98, 
2006 s.9). 
 
1.2 Litteraturgenomgång 
 
De böcker som ingår i litteraturgenomgången, är de som presenteras i innehållsförteckningen. 
Litteraturutbudet har varit begränsat, vad gäller pedagogisk/didaktiskt analytisk litteratur, vilket 
Trageton (1996) påpekat, men det material som har funnits har varit väl genomtänkt. Bredden på 
litteratur ( forskningsrapporter, projektredovisningar, tillämpbar litteratur till teknikutveckling för 
barn i verksamhet, analytisk litteratur) har gjort det möjligt att hitta en djupare förståelse för hur 
barns teknikutveckling ser ut i dagens samhälle, och hur den kan förbättras. Utbudet av rent 
informativ litteratur, med tekniska konstruktioner och ibland med historisk utvecklingshistoria 
har kompletterat den analytiska litteraturen genom sina inspirerande praktiska förslag, en möjlig 
väg att införa tekniken som begrepp redan i förskolan. Redogörelser för projektverksamhet, samt 
litteratur om aktionsforskning, ger värdefull information om tidigare försök att förbättra den 
tekniska kompetensen. 
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1.2.1 Barns teknikutveckling 
 
Under flera års tid har det gjorts dokumenterade undersökningar, som visar på barns sviktande 
kunskaper inom naturvetenskap och teknik. "Notlyftet, kunskapsbygge för bättre undervisning i 
naturvetenskap och teknik, en forskningsrapport av Björn Andersson, Frank Bach, Mats Hagman, 
Maria Svensson, Lars-Göran Vedin, Eva West och Ann Zetterqvist (2005) är utformad som en 
handlingsplan för att stimulera barns, ungdomars, vuxnas intresse för och kunnande i 
naturvetenskap och teknik. Arbetet är utfört av författarna på ett regeringsuppdrag för 
Myndigheten för Skolutveckling. Bakgrunden till uppdraget är att man sett en tillbakagång för 
Sverige enligt internationella mätningar, då man vid nationell utvärdering av åk. 9 fann mindre 
goda resultat. Utgångspunkten har varit uthållighet - man måste satsa minst 10 år för att uppnå ett 
mätbart resultat. Svenska lärare ligger i bottenregionen vad gäller möjligheter till 
kompetensutvecklingr, då man jämför med andra OECD- och EU- länder. Rapporten presenterar 
tre utarbetade guider,(för skolans naturvetenskap, teknik och  "tema miljö". Syftet är att hjälpa 
lärare att se den egna insatsens betydelse för helheten. (s.3 -5) Den utvecklingspotential som 
alltid finns, har här uppmärksammats av författarna: "Kopplingen mellan högskola och 
verksamhetsförlagda delar i utbildningen framträder som svag och otydlig, vilket gör att 
utvecklingspotentialen som finns i HFU-VFU inte utnyttjas. Den nyexaminerade läraren är därför 
mindre väl förberedd för att undervisa så att målen för biologi, fysik, kemi och teknik uppnås." 
(Andersson m.fl, 2005 s.15) En viss inbyggd tröghet i utbildningssystem kan vara orsak till att 
NOT- ämnenas genomslagskraft är så låg. (s.17)" ( Se Andersson m.fl. 2005). Denna studie 
inriktar sig på teknikområdet bland dessa NOT-ämnen.(min anm.) Även inom förskola har 
kunnat påvisas bristande intresse för barns konstruktionslek  
 
Arne Trageton (1996) har ambitionen att utveckla det naturvetenskapligt- tekniska tänkandet ute 
på förskolorna, och lyfter fram att de olika former av lek som oftast betonas inom förskolan är 
rollekar av olika slag, trots att man funnit att konstruktionsleken är den lek som upptar mest tid i 
förskolan. Den omfattar enligt Rubin (1976) ca. 40-50 % av all aktivitet för 3-6 åringar.  
Nordiska undersökningar bekräftar att rolleken bara upptar mellan 5 och 10 % av all tid för lek. 
(Kärrby 1986; Ekholm och Hedin 1987;  Ressen, 1986).  Inom pedagogiken i dagens 
förskoleverksamhet betonas den sociala kompetensen och språkutvecklingen, vilket inte alls 
behöver inkräkta på barnens naturvetenskapliga och tekniska utveckling. När det gäller 
konstruktionslek kontra språkutveckling hänvisar Trageton till Vendelor (1987), som hävdar att 
förklaringen till att den verbala kommunikationen är starkare under rollek än under 
konstruktionslek, troligen kommer sig av den märkliga förskoletraditionen att konstruktionsleken 
ska vara `fri lek´ utan att de vuxna samtalar om innehållet i barnens symbolskapande. Trageton 
uttrycker sig här något motsägelsefullt, då han samtidigt som han vill ha pedagogisk uppbackning 
vid konstruktionslek, tydliggör risker med vuxna pedagogers ledning av just konstruktionslek. 
Man får utgå från att lyhördheten här är mycket viktig, och att det är verbaliserandet och 
begreppsbildning av barnens egna konstruktionslekar som efterfrågas. 
 
Jönsson (1999) ställer Vygotskij med sina grundläggande teorier om språkets betydelse - att 
barnet genom språket utformar sin värld, som ger dem mening - mot Piaget, som utgick från att 
barnet dels införlivar de tankestrukturer de byggt upp i sin omgivning, dels utvecklar nya 
tankemönster utifrån omvärldens krav (assimilation och ackommodation). Piaget och Vygotskij 
försökte bägge kartlägga människans kognitiva utveckling, där det som skilde deras teorier åt var 
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att Piaget utlämnade de teorier om det sociala samspelets betydelse i inlärningssituationer som 
gjort Vygotskij så känd. Även om barnet har samma sensomotoriska behov som de alltid haft 
(Trageton, 1996) så blir barnet inte naturligt handlett i vardagen i sin tekniska förståelse av 
omvärlden utifrån sig själv. Jönssons (1999) sätt att följa barnens tankegångar i själva skeendet, 
stunden av lärande genom löpande observationer har givit henne möjlighet att sätta skeenden i 
sitt sammanhang. I sin sammanställning slår Jönsson fast att alla barn tyckte det var roligt att 
experimentera. De fick också en möjlighet att verbalisera sitt handlande, samtidigt som det gav 
observatören en förståelse för barns tankegångar.(Jönsson, 1999 s.20) Björneloo m.fl.hänvisar till 
Sträng och Dimenäs (2000), som  menar att människor lever och utvecklas i samma värld som de 
naturvetenskapliga förklaringsmodellerna utvecklas, vilket borde innebära att det är möjligt att 
låta människor utgå ifrån sina vardagserfarenheter, sitt eget språk, och sina egna upplevelser vid 
utvecklande av genuina frågor tillsammans med andra. (Björneloo m.fl, 2003 s.22) I Jönssons 
(1999) examensarbete tas mötet mellan Piagets och Vygotskijs teorier upp: "Utan en betydande 
grund av vardagskunnande är det svårt att utveckla vetenskapligt kunnande" Rystedt och Säljö 
har utifrån elevers prioritering av olika skolämnen granskat dessa och säger: "Genom att belysa 
aktiviteten inom ett av de mest populära ämnena i svensk grundskola - slöjd - och dra paralleller 
till införandet av ny teknik, kommer vi att diskutera kunskapsbegreppet och dess praktiska och 
teoretiska dimensioner. Vad beror det på att elever uppskattar ett historiskt och traditionellt ämne 
som slöjd, när deras liv i så hög grad upptas av digitala medier? Handlar det om att slöjden ger 
mening åt något, att elever upplever slöjden som meningsskapande?" Rystedt och Säljö, s.199)  
 
1.2.2 Motorikens betydelse för teknikutveckling 
 

Barns motoriska utveckling påverkar med nödvändighet även den tekniska utvecklingen. Den 
sensomotoriska leken som ofta kan hittas hos barn i 0-2 års ålder beskriver Trageton som ett 
utforskande av material. Barnet upplever sin omvärld, saker, material genom att ta på, lukta, 
smaka, lyssna och se. Han skriver också om den stigande glädje barnet känner då dess 
okontrollerade men upprepade rörelser omformas till mer kontrollerade rörelser. Först i 2-4 års 
ålder förändras materialets betydelse för barnet till att bli ett nödvändigt medel för att skapa 
symboler.(1996 s.25) Trageton beskriver hur det taktila sinnet vidareutvecklas genom 
systematisk upprepning av rörelser, där synsinnet registrerar det motoriska skeendet. 
Automatiseringen av rörelserna leder till att ögonen kan börja styra rörelsen, vilket i sin tur 
påverkar barnens lek med material. (Trageton, 1996 s.36) Ett annat avsnitt slår fast att 
sensomotorisk utveckling och inlärning är grunden för inlärning på alla andra områden. Trageton 
hänvisar här till Ayres (1989) som dokumenterat hur viktig sinnesintegrationen är för barnets 
totala utveckling. Inte förrän taktila sinnet integrerats med proprioceptiva och vestibulära sinnet, 
kan barnet integrera dessa med syn och hörsel, med tal och språk. Ellneby beskriver samma sak 
då hon säger: ”Sensomotorisk integration är när hjärnan sorterar och organiserar sinnesintryck så 
att vi kan använda dem på rätt sätt och lära oss saker. En god sensomotorisk integration är en 
förutsättning för att vi som vuxna ska kunna utveckla koncentration, organisationsförmåga, 
förmåga till teoretisk inlärning, till abstrakt tänkande och logiskt resonemang. En god 
sensomotorisk integrering leder till specialiseringar av kroppssidor och hjärnhalvor.” (Ellneby, 
2007 s. 14) Trageton beskriver hur lyckliga 2-3 åringarna är då de erövrar grovmotorisk och 
finmotorisk kontroll. (1996, s. 130-133) ) " Rystedt och Säljö hänvisar till Montessori (1939/1998 
s.74) där hon om och om igen påpekar vikten av handens arbete kontra hjärnans arbete. Piagets 
teorier, som i många år präglat västvärldens pedagogik, utgår från de olika utvecklingsstadierna 
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sensomotoriskt tänkande - känsel och rörelseapparatens utveckling (0-2 år), preoperationellt 
tänkande - symboliskt tänkande (2-6 år), konkret operationellt tänkande - att förstå logiska 
principer (6-12 år) och formellt operationellt tänkande - att kunna föreställa sig sådant man 
saknar erfarenhet av (12 år och framåt). Bortsett från låsningen i åldersstadier, så kan stadierna 
ses som ordningsmässigt korrekt placerade när det gäller barns tekniska utveckling. (min anm.) 
”Barn utvecklas olika snabbt i olika perioder och det är inte meningen att vi med våra 
pedagogiska glasögon ska försöka ringa in vad som är normalt, eftersom vi då i samma ögonblick 
bestämmer vad som inte är normalt. Det vi ska göra är att ge varje barn vår uppmärksamhet för 
att kunna stötta och uppmuntra barnet i den fas i sin utveckling där det just då befinner 
sig.”(Ellneby, 2007 s.9)  
  
1.2.3 Reflektionens betydelse för teknikutveckling 
 

För att leda till medvetet teknikanvändande kräver teknikutvecklingen utrymme för reflektion. 
Motsatspar (t.ex. tung-lätt) hjälper barn att klassificera sina sensomotoriska experiment. 
(Trageton, 1996 s.62). Rystedt och Säljö är av samma uppfattning. "Erfaren variation är relaterad 
till våra sinnen. Våra sinnesorgan har primärt funktionen att uppmärksamma just variationen, 
t.ex. kontrast vitt/svart, rörelse, ljud, och har funktionen att registrera skillnader i sinnliga intryck, 
eller om man så vill, variationens erfarande”.(Rystedt och Säljö, 2008) "För en nybörjare är det 
däremot svårt, eller till och med omöjligt, att göra bedömningen huruvida vissa handlingar är 
rationella i relation till den övergripande aktiviteten. För någon som inte kan göra luftmaskor är 
flera alternativa handlingar i princip lika troliga." (Rystedt och Säljö, 2008 s.232) Den förtjusta 
förvåning som barn tenderar att uppvisa när de betraktar något de själva gjort är möjligen ett 
resultat av detta. Rystedt och Säljö hänvisar också till Montessori (1939/1988), som också 
betonade reflektionens betydelse då hon hävdade att människan genom sin hand tar sin 
omgivning i besittning och sedan gör om den efter sina intentioner.(Rystedt och Säljö, 2008 
s.191) Ellneby, 2007) talar om perceptionen, varseblivningen, förmågan att uppfatta något via 
våra sinnen, som en tolkning av sinnesintrycken i hjärnan. Det vi ser, hör och känner smälter 
samman till en helhet, vilken bearbetas och tolkas utifrån tidigare erfarenheter, vilket i sin tur 
leder till förståelse. (Ellneby, 2007 s. 14)"Det är genom distanserade perspektiv och fördjupad 
kunskap vi gör vår samtid synlig. Är den väl synlig får den mening för oss och den kan då bli 
möjlig att påverka och förändra. Denna mänskliga egenskap finns nedärvd. Däremot förändras 
kunskapen i sig, och sättet på hur den bildas och kommuniceras över tid." (Rystedt och Säljö, 
2008 s.197) De något äldre barnen intresserar sig ofta för hur vardagstekniken fungerar, och 
måste ges tillfällen till reflektioner över detta. Katarina Ribrant (1975) förklarar med stor 
tydlighet hur teknisk utrustning i våra hem och i samhälle är uppbyggda och fungerar. Här görs 
omvärlden synlig för barnen, det redogörs för vattenlås i toaletter och tvättställ (Ribrant,1975 s. 
4-5), för sopnedkast i hyreshus i genomskärning (Ribrant,1975 s.213). Illustrationerna är mycket 
detaljerade, och man kan här få de flesta frågor besvarade. 
 
1.2.4 Teknikutvecklingens betydelse för utvecklande av den egna identiteten 
 

Sinnesintegrationen utgör en grundförutsättning för koncentrations- och organisationsförmåga, 
vilket påverkar självrespekt, självförtroende, akademisk inlärningsförmåga och abstrakt tänkande. 
(Ayres, 1989 s.76) Kroppsuppfattningen är en viktig del av identitetsutvecklingen, det har länge 
varit känt inom förskoleverksamheten - men hur har vi gynnat denna i koppling till 
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experimenterande med material? Material bör finnas tillgängligt för barnens fria lek, såväl för 
finmotorisk som grovmotorisk träning.   
 
Begreppet "techné” motsvarar det antika begreppet "teuchein" - med betydelsen fabricera, 
producera eller konstruera, enligt Homeros. Detta begrepp är alltså mycket gammalt, och de 
frågeställningar som utgjort grunden för denna uppsats är förmodligen lika gamla." Med hjälp av 
handens intelligens skapas konkreta tecken på att människan använder naturens material och 
krafter för att utveckla sina egna liv. Just relationen mellan smedens kunnande och det han 
producerar utgör kunskapsformen techné. Produkten kan inte skiljas från den som skapar 
produkten, och den som skapar kan inte skiljas från produkten. Subjekt och objekt påverkar 
varandra ömsesidigt." (Rysted och Säljö, 2008 s.206) Någonstans i denna zon kan man se 
förskolebarnet utveckla och införliva sin tekniska kompetens med sin självuppfattning. "Vi minns 
genom tingen och oss själva. En tyst och ordlös kunskap som sitter i kroppen." (Rystedt och 
Säljö, 2008 s.260) Här tar Andersson m.fl. upp det sociokulturella perspektivet när de hävdar att 
teknikens särmärke är dess kontextuella karaktär. De frågar sig även: ” Vad är den då värd i det 
teknikdynamiska samhälle som är vårt?" Då man följt 80 elever från skolår 5-9 finner man att  
intresset för området grundläggs före de åldrar som undersökts, vilket är barn i 
grundskolan.(Andersson m. fl, 2005 s.67-69) 
  
1.2.5 Didaktiken runt barnen 
 

Då undersökningar visar att pedagoger känner sig osäkra då det gäller pedagogisk handledning 
inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena, har Trageton intresserat sig för orsaken 
därtill. "Anledningen till att teknik sätts på undantag kan vara att de vuxna känner sig osäkra. 
Man saknar kunskaper i fysik och har svårt att svara på barnens frågor när det inte blir samma 
resultat som det står i boken." (Trageton,1996 s.9 ) Han nämner också att barn är effektiva 
hjälppedagoger och många gånger förstår andra barn på sin egen nivå bättre än vad många vuxna 
gör. (Trageton, 1996 s.21) Detta kan säkert stämma, och leder till eftertanke: Vilka signaler om 
positiva självbilder ger vi vuxna barnen? Under den sensomotoriska fasen uppstår ofta konflikter 
mellan barn och vuxna, orsaken är ofta kraven på ordning och reda. Utforskning av material 
såsom lera och sand leder ofelbart till att barn blir smutsiga, vilket kan göra det svårt för många 
vuxna att uppmuntra denna lek, som är så viktig för den emotionella utvecklingen. (Trageton, 
1996 s.141) 
 
I sitt examensarbete tar Jönsson upp tekniskt material och leksaker, vilket hon ser som viktiga för 
att stimulera barns tankar i förskolan. "Barn ska inspireras att ta reda på hur det fungerar." 
(Jönsson, 1999 s.7) "Drömmen för mig skulle vara en förskola där mina nyvunna kunskaper ges 
utrymme. Möjligheter att sätta upp experiment som visar och förklarar något. Ge barnen 
möjlighet att ´leka teknik´ och ´forskare.´" (Jönsson, 1999 s.23) En IPD- rapport av Björneloo 
m.fl. visar på  pedagogens ansvar att skapa möjligheter för barn att ta steg från vardaglig till 
naturvetenskaplig hållning. Rapporten hänvisar också till tidigare utvecklingsstudier, där man 
kunnat påvisa en djupare förståelse hos barnen i undersökningen, än hos barn i mer traditionell 
verksamhet. (Björneloo m.fl, 2003 s.23-25) Principerna man arbetat efter har varit att fokusera 
natur, teknik och miljö, och att stimulera barns tänkande runt innehållet. Detta hjälper barnen att 
synliggöra de egna tankegångarna för dem själva, och att lyfta fram mångfalden av tankegångar 
vilket bidrar till medvetenhet om de egna tankarna. Detta sätt att arbeta har dokumenterats även 
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när det gäller riktigt små barn ( Doverborg och Pramling Samuelsson, 1999, 2000), samt i 
samband med kompetensutveckling ( Mårdsjö, 1998; Pramling och Pramling Samuelsson, 2001; 
Sträng och Haraldsson, 2000). Det finns alltså dokumenterad erfarenhet av att arbeta efter dessa 
principer från riktigt små förskolebarn till vuxenstuderande och yrkesverksamma pedagoger. De 
erfarenheter man får förändrar sättet att tänka, erfara, vilket i sin tur gör att man uppfattar andra 
saker. (Björneloo m. fl, 2003 s.5-26) 
 
 Idag finns åtskilliga pedagogiska forskare vars forskningsfält inbegriper pedagogers lärande i 
den egna verksamheten. (Se Lauvås och Handal, 2000; Schön, 1983, Dewey, årtal saknas) 
”Småbarnsprojektet" fångar upp de viktiga förutsättningarna för riktigt små barns utveckling 
utifrån Kleins (1989) kriterier: Utveckla samspel mellan barn och vuxna, utvidgning av 
upplevelsen, daglighetskänsla, samt styra och reglera. Detta formade den teoretiska ramen för 
småbarnsprojektet, där "Projektet gick ut på att utveckla pedagogernas förmåga att förstå barns 
intentioner och att lära sig utnyttja vardagen för barns lärande."(Björneloo m.fl, 2003 s.29-30) 
Man hänvisar här till utvärderingar där man funnit att pedagogerna utvecklade stor kompetens i 
att kommunicera med små barn, och möta dem utifrån deras intentioner.(Palmérus m.fl, 1991; 
Lindahl, 2002) Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg läroplanens åtaganden.(min anm.) 
Då man undersöker förutsättningar för teknisk stimulans i skola, och finner att processen borde 
ha startats upp redan i förskolan, är det intressant att titta närmare på vad Lpfö 98 tar upp med 
avseende på teknik ."I förskolans läroplan uttrycks ett mål gällande teknik. Förskolan skall sträva 
efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa, och konstruera med hjälp av olika 
material och tekniker." (Andersson m.fl, 2005 s.90)  
 
Teknikämnet är det som hamnat längst ner av de naturvetenskapliga ämnena i undersökningar av 
elevers kunskaper, vilket gör kompetensutveckling för lärare området intressant. Då det gäller 
förskollärare betonar flera lärarutbildare att det inte är fråga om intressebrist hos förskollärarna, 
utan mer en osäkerhet inför naturvetenskap. Man framhåller vikten av att förskollärarna utvecklar 
den egna kompetensen, men behåller sina holistiska arbetsformer med integration, vardag och 
lek. (Andersson m.fl, 2005 s.90-91) Man efterlyser större utvecklingsarbeten i samarbete med 
andra förskolor och högskolor, samt möjlighet att söka medel för detta. Det påpekas även att det 
finns mycket lite forskning om förskolans naturvetenskap och teknik, samt om barns lärande 
inom dessa områden.(Andersson m.fl, 2005 s.95) ”I direktiven för vårt arbete heter det: Lärarna 
bör vara i fokus för de insatser som föreslås, eftersom lärarnas kompetens och förmåga att 
utveckla undervisningen och entusiasmera eleverna är avgörande för att öka intresset och 
kunnandet. Den kompetens som åsyftas är väsentligen av innehållslig art. Det är fråga om att 
kunna bedriva och utveckla undervisning i naturvetenskap och/eller teknik." (Andersson m. fl., 
2005 s.18) 
  
 CETIS (Centrum för Tekniken i Skolan, ett nationellt resurscentrum för teknikundervisning i 
förskola och skola), har gjort undersökningar i slumpvis utvalda skolor, vilka visar att  ca.50% av 
de  intervjuade lärarna svarade att teknik inte omnämndes i skolans arbetsplan, samtidigt som lika 
många meddelade att man hade en lokal kursplan i teknik. (s.45) Man efterlyser också ytterligare 
projekt i samma riktning: "Möjligheten att söka statliga medel för kurser och projekt bör finnas 
kvar och förstärkas jämfört med den senaste satsningen på kompetensutveckling. Detta ska ses 
mot bakgrund av att de svenska lärarna i NO håller till i bottenregionen av OECD- och EU-länder 
när det gäller möjligheter till kompetensutveckling.” (Andersson m.fl, s. 87 " Regeringen har som 
mål för examinationen i lärarutbildningen angett att en tredjedel ska ha inriktning mot matematik, 
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naturvetenskap eller teknik. Detta står helt i samklang med studenternas egna val, där andelen 
studenter som söker dessa inriktningar är mycket större hos tidigarelärare samt förskollärare, än 
för senarelärare. (Andersson m.fl, 2005 s.117) Även i Jönssons examensarbete kan man se att 
förskollärare såg teknik som något svårt, något de var rädda att pröva på. (Jönsson, 1999 s.1) En 
anledning för pedagoger att söka vidareutbildning med inriktning mot naturvetenskap och teknik. 
IPD-rapporten "Stenar sjunker hur små de än är", en kompetensutveckling i naturvetenskap, miljö 
och teknik med personal inom barnomsorg och skola, av Inger Björneloo m.fl. tar i sin 
projektredovisning upp organisation och genomförande av detsamma, teoribildning om lärande 
och kunskapsbildande. Den tar också upp lärarnas eget lärande i arbetsmiljön, resultat från 
intervjuer, samt ett kapitel med särskilt fokus på naturvetenskap. Som komplement till projektet 
hölls en kurs för pedagoger på 20 p(motsvarar 30 hp i nuvarande betygssystem för högskolan) i 
ämnesteori och didaktik i naturvetenskap, teknik och miljö. Även handledning av involverade 
lärare tillhandahölls.(Björneloo m.fl, 2003 s.9-11) Man konstaterar i rapporten att ingen kurs med 
naturvetenskaplig inriktning fanns för pedagoger utan högskolebehörighet." Ett kursplanearbete 
för utvecklande av en ny kursplan med behörighet knuten till genomgången pedagogisk 
utbildning inleddes därför omgående." NAL 130; Grundkurs i naturvetenskap och teknik samt 
naturvetenskaplig undervisning för förskollärare, fritidspedagoger och 1-7 lärare, 20 p. 
(Björneloo m.fl, 2003 s.12-13). 
 
Didaktiskt fokus var riktat såväl mot lärarens eget lärande i sitt arbete som till lärandet om sin 
egen praktik. Dessutom tas barnets/elevens lärande i den pedagogiska verksamheten upp. 
Skolenheterna gavs frihet att själva presentera strategier för genomförandet. Lärarna förväntades 
förändra verksamheten i riktning mot allt tydligare kunskapsutveckling för barn/elever inom 
naturvetenskap, teknik och miljö. Bildkunskap efterfrågades av pedagogerna i samband med 
dokumentation . (Björneloo m. fl, 2003 s.14-15) Rapporten redogör för de olika skolenheternas 
separata upplägg, process och utvärdering av projektverksamheten. 
 
1.2.6 Teknik och litteratur – litteraturens betydelse för pedagogerna 
 

Litteratur om teknik och små barns teknikutveckling, är av största betydelse eftersom den öppnar 
ögonen för teknikutvecklingens betydelse. Den tekniska förtrogenhet uppväxande generationer 
visar i relation till teknik och teknologi, är starkt begränsat till olika, relativt smala, individuella 
intresseområden. För att uppnå teknisk kompetens och förstå teknikutvecklingen i samhället 
måste de äldre generationerna (pedagoger) informeras om progressionen på ett förståeligt sätt 
utifrån sina baskunskaper, och de yngre generationerna (barn/elever) måste informeras om vägen 
till den teknologi vi omges av idag, för att inte tappa kontakten med sin egen förmåga att lösa 
problem – om en av alla våra apparater inte fungerar en dag, skall det vara möjligt för oss alla att 
identifiera bristen och eventuellt åtgärda den. Andersson m.fl. påpekar: " Teknik är förmodligen 
det allra största av människans kunskapsområden. Det finns hundratals olika teknologier och 
specialiseringar som tekniska högskolor världen över undervisar om. Till detta kan läggas allt 
yrkeskunnande som människor bär om verktyg, maskiner, och större tekniska system, liksom det 
vardagskunnande som vi förvärvar genom att framleva en stor del av vårt liv i teknosfären. Detta 
är kunskapsbasen för skolämnet teknik." (Andersson m. fl, 2005 s.46) 
 
Rystedt och Säljö tar upp ett pedagogdilemma då man ställs inför problematik som överstiger den 
egna kompetensen. Då teknologin utvecklas så snabbt idag är det svårt för andra än just 
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datatekniker att hålla jämna steg med utvecklingen. "Möjligen vore det mer rimligt att säga att 
läraren inte alltid vet mest då olika resurser på nätet är vida överlägsna när det gäller såväl 
informationens omfång som aktualitet. Men det är just av detta skäl som behovet av stöd och 
ledning från kunniga personer ökar. Därför har lärares och handledares roller förändrats och blivit 
mer krävande än tidigare." (Rystedt och Säljö, 2008 s.134)  
  
Lagerholm vill vidga vårt synsätt på teknik. Genom sina lättförståeliga texter och illustrationer, 
öppnar hon möjligheter för pedagoger att svara på frågor av teknisk karaktär, ända från 
förskoleålders. Vi kan inte nöja oss med att uppmuntra barn att vara nyfikna och utforskande – vi 
måste själva vara intresserade av att redogöra för vår vardag. Dessa detaljerade illustrationer 
inspirerar till kreativitet, och utvecklar en grundläggande förståelse för det teknologiska samhälle 
vi idag lever i. Lagerholm sprider upptäckarlusta och tillförsikt hos verksamma pedagoger. 
Lagerholm påminner om att ett experiment aldrig kan misslyckas, utan leder oss vidare från en 
slutsats till nästa. ”Härigenom får barnen använda sin egen kreativitet och lär sig undersöka 
omvärlden på ett vetenskapligt sätt” (Lagerholm,1987 Baksidestext) Att barnen har roligt under 
experimenterandet framgår, och som Lpfö98 rekommenderar lärs kunskaperna in under lustfyllda 
förhållanden. Trageton har sökt men inte funnit någon annan litteratur som systematiskt 
behandlar just konstruktionsleken. "Barns intressen och deras utvecklingsgång inom 
konstruktionsleken tycks inte ha förändrats särskilt mycket under de senaste 10-15 
åren.”(Trageton, 1996 s.12) 
 
Andersson m.fl behandlar teknikämnet i grundskolan, och hänvisar till Ginner (2005), som säger: 
"Teknikämnets ställning i grundskolan är oklar. Lärarna har ringa utbildning i det nya 
teknikämnet. Undervisning i yngre åldrar sker sporadiskt. Det är vanligt att teknik uppfattas som 
tillämpad naturvetenskap.” Andersson m.fl. påpekar också att kritiken mot forskning inom 
utbildningsområdet har varit stor både i Sverige och internationellt. En svensk studie om 
spridning av NO-didaktiska forskningsresultat får hård kritik. "Vår vision är att 
utbildningsvetenskaplig forskning skall fungera som en motor som driver skolans utveckling i 
naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling framåt." (Andersson m.fl, 2005 s.58) I 40 studier 
har det visats att utvärderingar som ger information till lärare och elever i syfte att förbättra 
undervisningen, också ger resultat i form av bättre lärande. (Andersson m.fl, 2005 s.66). Målet 
med teknikundervisning har varit att eleven ska kunna använda vanliga redskap och tekniska 
hjälpmedel, samt redogöra för funktionen. Litteraturens alla studier visar på samma tendenser – 
det tekniska intresset och kunnandet är lågt i de yngre generationerna, man påtalar dessutom i 
sina slutsatser att arbetet med barns teknikutveckling måste påbörjas i tidigare åldrar än de 
åldersgrupper som undersökts. I denna undersökning, som är gjord på förskolebarn och deras 
didaktiska miljö, har kopplingar setts mellan den tekniska utvecklingen och andra delar av barns 
utveckling 
 

1.3 Frågeställning: Hur kan vi gynna barns teknikutveckling på 
förskolan?  

 
Huvudfrågeställning är: Hur kan vi gynna barns teknikutveckling på förskolan? 
Underfrågeställningar som belysts i studien är Hur utvecklar barnen tekniskt kunnande? Vilken är 
personalens syn på teknik?  För att underlätta är arbetet uppdelat i underrubriker med barns 
teknikutveckling, motorikens betydelse för teknikutvecklingen, reflektionens betydelse för 
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teknikutvecklingen, teknikutvecklingens betydelse för utvecklande av den egna identiteten, och 
didaktiken runt barnen. Då kopplingar mellan didaktiken och utbildning är relevant, har även 
sådana rubriker som anknyter till utbildning tagits upp. För att förankra barnets teknikutveckling i 
sitt sammanhang har även kopplingen till samhället tagits upp. Under arbetet med denna uppsats 
har dessutom en koppling mellan barns uppfattning om sig själva i deras förhållande till sin egen 
teknikutveckling, m.a.o. en del i identitetsutvecklingen kunnat ses.." Förskolan skall ge barnen 
stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själv som lärande och skapande individer" 
(Lpfö98; 2006:6). Eftersom undersökningen har en klar kvalitativ prägel är den svår att mäta, och 
avsikten med presentationen av resultatet är snarast att ge en så klar och bred bild som möjligt då 
det gäller en frågeställning som är mycket intimt förknippade med barns utveckling. Som 
undersökningen visar tenderar teknikutvecklingen att vara en av de mest ursprungliga formerna 
av kunskap vi alla utvecklar. Hur kommer det sig då att detta är ett område som uppvisar så stora 
brister och okunskap i ett teknologiskt präglat samhälle som vårt?  
 

1.4 Begreppsdefinitioner 
 
De begreppsdefinitioner som används i denna studie, är valda av författaren, och redogörs för 
nedan. Teknikutveckling definieras som barnets prövande av sin egen motorik kontra sin 
viljemässiga styrning. 
 
 Den avgränsning som i detta examensarbete gjorts mellan teknik och teknologi kan formuleras 
som att teknik innebär kroppskännedom, att kunna bedöma tyngder/krafter samt reglera dem 
sinsemellan. Det innebär också att kunna använda medel, verktyg för att uppnå en avsikt. Teknik 
innebär också att förstå tekniska konstruktioner, och att kunna hantera dem. 
  
Teknologi, och kunskap om detta, innebär förståelse för små komponenters inbördes relationer 
och funktioner. Att kunna använda eller hantera teknologisk utrustning. Teknik kan inte sorteras 
in under teknologi, men teknologi kan sorteras in under teknik. Teknologin kan ses som en form 
av teknik, där människans aktiva handling består i att rätt hantera förprogrammerad information i 
teknisk utrustning. 
 
 En teknisk upplevelse ger det dock endast under förutsättning att det går att förstå och påverka. 
 Därmed anser jag mig ha gjort för uppsatsen nödvändiga avgränsningar och definitioner av 
begreppet teknik och teknikutveckling. 
 
Tidigarelärare är ett begrepp som ofta används inom skolan, och omfattar lärare i grundskolans 
årskurser från förskoleklass till årskurs tre. 
  
Senarelärare motsvarar ovanstående begrepp för lärare i grundskolans årskurser från åk. 4 – 9. 
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2. Metod 
 
2.1 Urval 
 
Urvalet är begränsat till barn i förskoleåldern, samt deras pedagoger och övriga vuxna i deras 
dagliga omgivning på tre förskolor. Detta val motiveras av att flera undersökningar redan gjorts i 
grundskolans årskurser. 
 
2.1.1 Hur har urvalet gjorts? 
 
Urvalet är begränsat till barn i förskoleåldern, samt deras pedagoger och andra vuxna i deras 
dagliga omgivning, på tre förskolor, detta val motiveras av att flera undersökningar redan gjorts i 
grundskolans årskurser. Barn har observerats i förskoleverksamhet under ett par veckors tid. 
Dessa observationer har memorerats med hjälp av anteckningar och snabba skisser, av vilka ett 
fåtal renskrivits. Avsikten har varit att hitta exempel på de kopplingar mellan handling / motorisk 
utveckling och tekniskt tänkande (reflektionen och förståelsen för själva funktionen.) 
Enkätundersökningen har gjorts spridd över två veckor, på tre förskolor med sammanlagt 10 
avdelningar. Enkäten har delats ut individuellt och samlats in efter ungefär en halv dag. Genom 
den information jag fått av kontaktpersonen för Projekt NT, har ännu en kompletterande bild av 
möjligheterna att satsa på barns teknikutveckling kunnat läggas till denna undersökning. Ett 
exempel har varit ett studiebesök på ett nystartat nätverk för pedagoger i regionen, där 
pedagogerna kunnat ge varandra idéer och inspiration i naturvetenskapliga och tekniska inslag i 
förskoleverksamheten. 
 
Övriga studiebesök är förlagda till Mulle Meck i Hudiksvall samt till Hälsinglands museum, 
också i Hudiksvall. Min avsikt har varit att med fokus på små barns teknikutveckling leta efter 
möjliga upplevelser och erfarenheter de kan få via studiebesök med den egna förskolan. Valet av 
just de platserna beror på min lokala förankring där, samt de genomgående mycket positiva 
hänvisningar jag så ofta fått när jag frågat efter teknik för små barn i regionen. Som komplement 
till just denna undersökning hänvisar jag till litteraturgenomgången som ligger till bakgrund för 
arbetet. (Se 1.2 Litteraturgenomgång.)  
 
2.1.2  Etiskt förhållningssätt och sekretess 
  
 Stora fördelar kan ses med en så komplett undersökning av barnens teknikutveckling, samt av 
den didaktiska miljön, eftersom barnperspektivet då blir mer påtagligt, och därmed möjligt att 
föreställa sig. Enkätundersökningen har varit anonym, liksom deltagande förskolor är anonyma. 
Detta   p.g.a. förskolans pålagda höga sekretess. Eftersom undersökningen mycket generellt 
belyser barns teknikutveckling och behovet av genomarbetad didaktik, har all identifikation 
saknat intresse för undersökningen. Jag har valt att behålla barnens namn och kön anonyma vid 
barnobservationer. Därigenom förlorar man alla möjligheter att göra kopplingar till genus och till 
sociala strukturer i gruppen (barnets roll i barngruppen), och hur det påverkar teknikutvecklingen, 
vilket innebär både fördelar och nackdelar. Fördelarna är att det blir svårt att identifiera barnen i 
observationsexempel, samt att subjektiviserande associationer utifrån egna genuspräglingar hos 
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läsaren uteblir. En annan fördel är att man som observatör avstår från att försöka avläsa de sociala 
mönster inom en barngrupp som finns, då det omedvetet kan påverka ens eget förhållningssätt till 
situationen. 
 
En nackdel är att det utesluter möjligheter att reflektera över små barns teknikutveckling i 
relation till genus. En annan nackdel kan vara att det inte inbjuder till möjligheter att göra 
kopplingar mellan barns teknikutveckling och de sociala mönster barn formas av i en grupp. Jag 
har sett det som en del av min uppgift att vara kontaktbar då barnen naturligt sökt kontakt, och 
därmed har somliga observationer avbrutits eller gått om intet. Detta är ett viktigt etiskt 
förhållningssätt från min sida, då hela den didaktiska miljön för barnen annars försämras i och 
med att det finns en människa i deras vardag som inte brukar finnas där. Om den vuxne (i det här 
fallet jag) har ett beteende som är ovanligt för förskolans pedagoger och andra vuxna - om jag 
inte skulle kommunicera eller svara på kommunikation så skulle undersökningens aspekt av 
didaktisk miljö omintetgöras, och därmed förändra resultatens reliabilitet. Jag har därför sett det 
som både etiskt viktigt, och viktigt för resultatet att inte försämra barnens vardag vad gäller 
pedagogisk/didaktisk miljö. Genom att vara tillgänglig och kommunicerbar för barnen har min 
närvaro avdramatiserats, och jag har oftast kunnat ägna mig helt åt observationer. Hur länge jag 
observerat varje enskild situation har varierat kraftigt, eftersom jag utgått från mitt syfte att söka 
svar på frågeställningen. 
 

2.2 Datainsamling 
 
Datainsamlingen har begränsats till 2 veckor för löpande observationer på naturvetenskap och 
teknikinspirerade förskolor samt studiebesök på start av nytt nätverksverk för stimulans av 
naturvetenskap och teknikinspirerad verksamhet. Enkäter har delats ut personligen för att lättare 
kunna förklara för de deltagande att svarsalternativen inte på något sätt varit absoluta, och att jag 
gärna tagit emot kommentarer av alla slag även tillsammans med ifyllt svarsalternativ. Detta 
förfaringssätt har givit mig större insyn i ett område av pedagogik där min avsikt varit att inhämta 
ytterligare kunskap. Det ger dessutom troligen en mer heltäckande bild, då risken alltid är att man 
inte hittar alternativ för sitt personliga förhållningssätt till frågorna. Bortfallet i stort sett 
begränsat sig till 2,5 %, vilket är ett anmärkningsvärt lågt bortfall med tanke på att 
enkätundersökningen gjorts under krävande arbetsförhållande med små möjligheter till 
avskärmning och koncentration. Frågorna i enkäten är dessutom utformade på ett relativt 
krävande sätt då den som helhet behandlar inställningen till teknikaspekten i den egna 
verksamheten. Därmed avspeglar den ett didaktiskt förhållningssätt omkring barnen som ger mer 
eller mindre utrymme för utforskande inom teknikens område. Databearbetning av 
observationerna, har gått till så att de snabba anteckningarna och skisserna renskrivits. Jag har 
senare valt vissa områden att ta exempel på observationer från, för att på bredast möjliga sätt 
kunna belysa olika områden inom teknikutveckling. Jag har valt att kategorisera dem inne- eller 
utelek, med underkategorier papper, klossar, sand, hissanordning, gungor och cyklar. 
Litteraturen har bearbetats på så sätt att den är genomläst, anteckningar har gjorts på all litteratur, 
och utifrån dem har litteraturgenomgång sammanställts. Enkäterna är bearbetade genom 
kategorisering och omarbetning till procent, och omvandling till diagram, som tydligt åskådliggör 
pedagogernas svar. 
 
En fristående dag har använts för studiebesök av teknikinspirerande museer, för möjliga 
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studiebesök av förskolor. Detta har gjorts dels som historiskt komplement, dels som komplement 
för de förskolor som vill utöka förskolebarnens erfarenheter av eget konstruerande.  
 
.2.2.1 Teknik och litteratur 
 
Litteraturstudierna har utgått från litteratursökningar via bibliotek. Böcker och rapporter har valts 
ut utifrån kriteriet trolig relevans för ämnet, varför några fallit bort, och andra givit stort underlag 
för vidare kunskapsprocess. Vissa litteraturstudier har givit möjlighet till återkopplingar långt 
senare i proceduren. Kontinuerligt antecknande vid genomläsningen har varit till hjälp för att 
bygga upp material att återgå till. Då området teknik är nytt för mig rent reflektionsmässigt sett, 
har det varit nödvändigt att vidga mitt kunskapsområde för att kunna identifiera 
problemställningen både i teori och i praktik. Litteraturen är därför vald med stor bredd, för att 
kunna utveckla och förankra ett tänkande med fokus på det lilla barnets teknikutveckling. 
Litteraturen har sökts via bibliotek, dels högskolans, dels det lokala biblioteket på hemorten. Jag 
har även försökt söka aktuell litteratur, nya forskningsrön på området via databas ERIC, men 
misslyckats radikalt med detta. Orsakerna kan vara många. Min första reaktion var att jag inte 
klarade av att hantera databaser (vilket troligen också stämmer), de nyckelord jag sökte på ledde 
mig ofelbart till tekniska hjälpmedel vid rörelsehinder eller avancerad datateknik, eller saknade 
på andra sätt beröringspunkter med frågeställningen. Dessutom kan okunskap i ämnet teknik gjort 
att sökorden är felformulerade - på svenska kunde heller ingen litteratur hittas. På engelska var 
det svårt att konstruera korrekta ordkombinationer då grundkunskap i ämnet inte var tillräckligt 
god då det gällde tekniska och pedagogiska facktermer. Litteratursökning genom bibliotek har 
däremot passat mig utmärkt, och dessutom vidgat min syn på bibliotekens betydelse både för 
studerande och för barn. 
 
 2.2.2 Barns teknikutveckling – observationer 
 
 Till observationer har använts två veckor, på förskolor som ingår i projektverksamhet speciellt 
inriktad på naturvetenskap och teknik. Studien är baserad på löpande observationer av barns fria 
lek. Av de tre förskolor jag besökt är det i huvudsak en förskola jag utfört detaljerade 
observationer på - detta för att barnen i någon mån ska hinna vänja sig vid en främmande person, 
ständigt utrustad med penna och skrivblock. Då film och bandinspelningar alltid är svårare att 
sekretesskydda, är det viktigt att i samband med undersökningar inte oavsiktligt bryta mot 
sekretesslagen.  Jag har därför valt att begränsa mig till anteckningar och i enstaka fall 
fotodokumentation av konstruktioner och material. Fotografierna är i dessa fall tagna så att de 
inte skall kunna härledas. Vissa observationer återkommer som kopplingar till andra händelser 
senare under dagen, vilket kan vara nog så svårt att förutse i förväg. Därmed kan det vara ett 
hinder att försöka hålla reda på minutvisaren då en sekvens associationer startar med koppling till 
stimulans tidigare under dagen. Mätande av tid kan dessutom ses som irrelevant just i samband 
med undersökningens frågeställning - mer intressant är ett tidsperspektiv över längre tid.  
  
2.2.3 Didaktiken runt barnen  
 
I samband med observationerna har jag också gjort en enkätundersökning på all närvarande 
personal - d.v.s. förutom utbildade pedagoger även städpersonal, kökspersonal, vikarier med och 
utan utbildning. Detta är ett medvetet val, då enkätundersökningen i huvudsak är utformad för att 
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ge en bild av den didaktiska omgivning barnen har att relatera sina upptäckter till. Alla 
vuxenkontakter barnen haft att relatera till på förskolan är därför inräknade. Då barn söker 
kontakt och respons på tekniska aktiviteter kan vi alla bli tillfrågade. Barn har mycket stora 
möjligheter att få utbyte av oss alla förutsatt att vi förhåller oss på ett sådant sätt till barnen att vi 
ger dem utrymme för utveckling. Då barnen, särskilt i de allra tidigaste åren på förskolan inte har 
någon uppfattning om vilka vuxna i dess omgivning som har högskoleutbildning, och vilka som 
helt saknar pedagogisk utbildning, kan detta ge en klarare bild av barnens förutsättningar att 
utvecklas. Genom att alla vuxenauktoriteter barnen möter i sin vardag innefattas, kan 
förhoppningsvis en så komplett bakgrundsbild som möjligt vad gäller synsätt (och därmed 
respons) på barns teknikutveckling ges. Då aktiva pedagoger ofta påverkar även övrig personal 
på förskolan med sin inställning, har jag inte sett någon anledning att utesluta någon. 
Enkätundersökning av verksamma pedagogers förhållningssätt till sin egen verksamhet, har haft 
fokus på teknikutvecklingen hos barn, på förskolor med utvecklad verksamhet på området. 
Frågorna är framställda på ett sådant sätt att de ska kunna ge en ungefärlig bakgrundsbild av 
barnens didaktiska miljö. 
. 
 Intervju: I förarbetet utvecklades även en intervju, som liksom enkäten testades både på 
studerande på lärarlinjen med inriktning mot naturvetenskap och teknik, samt på redan 
verksamma pedagoger ute på förskolor. Underlaget för dessa förundersökningar var mycket litet, 
men visade ändå på klara tendenser att intervjufrågorna var alldeles för djuplodande och att 
intresset för att fylla i den var lågt. Detta ledde till att jag endast presenterade enkäten, men 
erbjöd dem som var intresserade att efteråt fylla i även intervjufrågorna. Intresset för denna 
intervju var även ute på de teknikinspirerade förskolorna mycket lågt, och bortfallet var så högt 
som 95 %, varför jag valt bort att redovisa svaren. Intervjun ligger dock som BILAGA 3. 
 
2.3 Procedur 
 
Ett omfattande förarbete har varit nödvändigt då syftet varit att klargöra flera olika kopplingar. 
Mycket tid har därför avsatts till att forska i alla möjliga frågor som dykt upp i litteratur och ute i 
verksamhet. Dessa utvecklande tankegångar har inte givits någon plats här, istället har 
återkommande kopplingar till frågeställningen prioriterats. Litteraturstudier har lett till att fokus 
kunnat avgränsas, samt dessutom givit många nya infallsvinklar. De forskningsetiska krav som 
ställs har eftersträvats genom försök till anpassning av pedagogernas verksamhet och dagliga 
rutiner. Då undersökningen fokuserats på generella tekniksituationer har identitet på de 
observerade barnen eller omgivande pedagogerna varit ointressant. Pedagoger och övrig personal 
har varit mycket tillmötesgående, vilket underlättat mycket. På avdelningarna har jag försökt 
presentera mig för samtliga pedagoger i tjänst. Jag har berättat att jag sökt exempel på teknik för 
barn i förskola, men påpekat att jag sökt detta främst i barnens fria lek, samt försäkrat mig om att 
inga allvarliga hinder därför förelegat. För barnen har jag valt att inte presentera mig, utan svarat 
dem i den mån de sökt kontakt med mig. Då de vänt sig till sina pedagoger med frågor om min 
närvaro, har de förklarat den. Detta för att inte uppmuntra relationer med mig, vilket skulle störa 
observationerna alltför mycket. Avsikten har varit att inta en så naturlig position i vuxengruppen 
som möjligt utan att tränga mig på barnets tankegångar, föreställningar och aktiviteter. Placering i 
rummet har varierat, då barngruppen fungerat självständigt har jag intagit en något tillbakadragen 
men fullt synlig position. Vid tillfällen då barnen sökt vuxenkontakter eller adresserat sina 
provokationer klart och tydligt till mig, har jag släppt observatörens roll en stund och svarat på 
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barnens kontaktförsök den stund det varit aktuellt för dem. Min position i rummet har därmed 
varierat. Så snart som möjligt har jag återgått till att observera. De situationer som observerats har 
valts utifrån kriteriet relevans för frågeställningen. Närvarande som observatör har jag varit från 
8.00 på morgonen till 14.00 på eftermiddagen med avbrott för lunch, då jag inte ätit tillsammans 
med barn och pedagoger. 
 

2.5 Analysmetoder 
 
Undersökningen är kvalitativt baserad, vilket också framgår som den primära metoden inom 
examensarbeten för lärare, då den ger möjlighet att förstå barnets värderingar och intressen resp. 
lärarens förhållningssätt, målsättningar och planering.( Johansson & Svedner, 2001 s.24 ).  
Hela undersökningen bygger på ett genomtänkt sökande på flera plan efter möjliga svar på 
frågeställningen: Hur kan vi gynna barns teknikutveckling på förskolan?  Då det gäller val av 
observationsmetod, är löpande observation en mycket användbar form, med stora möjligheter att 
fokusera nya möjligheter som inte funnits med i den ursprungliga planeringen men som växer 
fram under den egna kunskapsprocessen. Det finns även speciella fördelar med att dokumentera 
med papper och penna. Bandinspelningar och filmning kan ge mycket större möjligheter till 
efterrekonstruktioner på ett omedvetet subjektivt plan. Orsaken kan vara att medan man bearbetar 
data ser man hela tiden nya saker, och eftersom man aldrig i detalj exakt kan minnas vad som 
hände utanför filmkamerans fokus, eller vid bandinspelning vilken kommunikation (ej hörbar) 
som orsakade nya förlopp, så kan man heller inte omfatta situationen i sitt sammanhang på ett 
komplett sätt. Då man heller inte exakt kan minnas hur en situation utvecklar sig vidare, finns 
risken att man formulerar om sitt eget minne genom att återupprepa sekvenser via bandspelare 
eller film, och därmed tappar fokus. Då finns faran att man "läser in" alla möjliga förklaringar 
och kopplingar, som naturligtvis blir subjektivt präglade. Stor noggrannhet av registrering i 
situationen, och så snabb bearbetning av data som möjligt har därför eftersträvats. Så snart den 
första bearbetningen gjorts har efterreflektioner kunnat göras på ett mer medvetet sätt utan att 
skada ursprungsmaterialet. Under observationsperioden reflekterade och bearbetade jag mycket 
information, som aldrig skrivits ner, eftersom de endast varit led på vägen till förståelse. För att 
tydliggöra för läsaren vad jag uppfattat som observatör, har jag koncentrerat mig på ett fåtal 
observationer. Mina analyser av de observerade situationerna måste ses mot den bakgrund att jag 
först vidgat mitt kunskapsområde om teknik via litteraturen. Därför finns flera texter med i 
litteraturgenomgången, som påverkat mitt synsätt på barns tekniklärande. Den didaktiska delen 
av undersökningen, har åskådliggjorts via kategoriseringar utifrån svarsalternativ, med bortfall 
och övriga öppna svar som egna kategorier. Då det gäller enkätsvaren bör påpekas förskolornas 
anknytning till projektverksamheten, vilket kan leda till att resultaten inte är generaliserbart för 
alla förskolor  
 

     3. Resultat  
  

3.1 Resultatredovisning samt analys 
 
Resultaten visar genom observationer och bilddokumentation att barn som tillhandahålls material, 
kan utveckla sitt tekniska tänkande genom att hantera material. Resultaten visar på barns 
inneboende lust att lära sig konstruera, och även på en tendens att verbalisera detta 
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konstruerande. Resultaten visar också genom en enkätundersökning att pedagogerna runt barnen i 
studien haft en öppen inställning till barns utforskande, och en positiv inställning till teknik i 
förskolan. Resultaten kan inte garanteras vara generaliserbara över förskolor i allmänhet, då 
observationer samt enkät gjorts på förskolor knutna till Projekt NT, med utbildning och 
handledning för verksamma pedagoger i naturvetenskap och teknik. 

 
3.1.1 Barns teknikutveckling 
 
Avsikten att undersöka kopplingar mellan utvecklingen av barnens reflektionsförmåga och 
barnets medvetenhet om teknikens användning, vilket har givit insikt om nya kopplingar. 
Samband mellan motorik – teknik, identitetsutveckling– teknik, utbildning – teknik och samhälle 
– teknik, har oförutsett uppträtt. Under arbetes gång har nya frågor uppstått, som t. ex: " I vilken 
mån är/blir barnet medvetet om sin egen tekniska förmåga?  Hur kan man avläsa medvetenhet om 
teknikkunnande hos de yngsta förskolebarnen?   
 
Observation 1: (Innelek, papper) Barnen tillverkar strutar av papper. Barnen rullar ihop dem, 
tejpar ihop dem, eller ber om hjälp att tejpa. Målsättningen är densamma: Barnen tillverkar 
strutar (koner). En del av barnen gör hattar av dem, målar, och klistrar på bokmärken, samt fäster 
snören nedtill. Andra barn lägger garnnystan i sina strutar - de har gjort en glass! . Materialet är 
papper, tejp, bokmärken, färgkritor och garn, och verktygen är den egna handen och sax som 
förlängning då man klipper snören. 
 
Analys: Gemensamt för alla barn är den stora lusten att tillverka en strut, vilket visade sig mycket 
tydligt genom den tillströmning av barn till bordet där strutarna tillverkades. Att de just valt detta 
alternativ – det finns mycket man kan göra med ett papper när man får det i sin hand – tyder på 
en inspirerande effekt av de första barnens pappersstrutar. Hur de sedan väljer att använda dem 
varierar, men de har inte bestämt funktionen på det färdiga resultatet innan de börjar tillverka. 
Replikerna som hördes från fler och fler barn var: ”Jag vill också!” Troligen attraherades de av 
själva tekniken att tillverka strutar, och inspireras av varandras skapelser, tekniken med 
tillverkningen förs vidare, och alla får en basprodukt i sin hand att vidareutveckla. En 
vidareutveckling av deras resultat blir valet av funktion, som inte är självklart, utan varierar. 
 
Observation 2: (Innelek, papper) Barnen fortsätter att producera strutar. Nu använder de dem, 
förutom hattar och glassar, till ljudförstärkare - att ropa i. En pedagog berättar att de gjort 
experiment med ljudförstärkning. Material är papper, tejp och garnnystan. Verktygen är de egna 
händerna. 
 
Analys :Barnen har enligt pedagogerna troligen sparat dessa idéer inom sig, och förmodar att 
associationer till experimenten med ljudförstärkning dyker upp igen i samband med 
tillverkningen av strutar.  
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bild 1. Barnen på förskolan experimenterar själva med att tillverka strutar, som de använder på 
olika sätt. (Förskola) 

 
Bild 2. Här har ett barn kommit på idén att göra en glasstrut av en ihoptejpad strut, med ett 
garnnystan i.(Förskola) 
 
3.1.2 Motorikens betydelse för teknikutvecklingen 
 
På vilket sätt påverkas barnets teknikutveckling av dess motoriska utveckling?  
Genom observationer av den fria leken har kopplingar mellan teknisk medvetenhet och motorisk 
utveckling kunnat ses. 
 
Observation 3. (Utomhus, sand):  
 En ettåring står framför ett bord som förankrats i sandlådan, med en liten spade i handen. 
Sträcker sig över bordet för att nå en plastkopp på andra sidan bordet, men når inte. Sträcker sig 
ännu mer, men når inte nu heller. Flyttar blicken från koppen till mig - söker ögonkontakt. Jag 
tittar intresserat och ler. Barnet släpper ögonkontakten och fokuserar plastmuggen igen, böjer sig 
framåt, tar plötsligt upp spaden och förlänger sin arm med den, välter med en mjuk rörelse 
muggen, och drar sedan till sig muggen med spaden i små, väl avvägda halvcirkelformade 
rörelser. Tar muggen i andra handen, och börjar fylla den med sand med spadens hjälp. Vänder 
upp - och - ner på muggen och får en sandkaka - Petar med spaden på sandkakans halva höjd.  
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Den rasar. Plattar till sanden med spaden. Trycker ner muggen upp - och - ner, och ser att det blir 
ett avtryck efter den. Tittar på avtrycken, trycker några gånger till så att fler avtryck bildas. Tar 
en spade med sand från sandhögen, tappar balansen, ramlar baklänges och sätter sig på ändan, 
men behåller hela tiden fokus på den uppåtvända plastkoppen i andra handen, där all sand ligger 
kvar. Häller sanden från spaden i muggen. Tittar. Vänder muggen på bordet. Tar ytterligare lite 
sand, och lägger ovanpå den upp -och-nervända muggen. Plattar till med en spade. Lyfter 
muggen med sanden fortfarande kvar ovanpå bottnens utsida. Fokuserar sanden (en tredjedel av 
muggens höjd bildar en liten sandkaka.)  Plattar till sanden ovanpå muggens botten med spaden. 
Vänder på muggen och gör några avtryck med muggens botten i sanden. Barnet har successivt 
glidit ner från sittande till halvliggande ställning, och fyller nu i denna ställning muggen med lite 
sand. Gräver upp lite sand ur sandlådan, med spaden, och kastar sanden framåt. Lyfter upp 
muggen och kastar ut den sand som just östs i på samma sätt. Sätter sig upp. Gräver upp 
ytterligare lite sand till med spaden och lägger i muggen. Material är sand, en plastmugg, en liten 
spade och de egna händerna, den egna kroppen.  
 
Analys: Sett ur barnets teknikutveckling, vilket är det perspektiv som dominerar i den här 
undersökningen, får barnets sätt att fokusera muggen och sträcka sig över bordet för att nå, tolkas 
som en medveten viljehandling, där kroppen får vara det verktyg som ska hjälpa barnet att nå 
resultat. (motorisk utveckling och teknisk utveckling.)Barnet konstaterar efter några försök att det 
inte når sitt mål, och släpper då muggen med blicken för att söka en annan lösning på problemet. 
Möter min blick, troligen i avsikt att tyst begära hjälp med problemlösningen. Som observatör 
tittar jag intresserat tillbaka. Barnet släpper ögonkontakten för att göra något konstruktivt själv. 
Mycket plötsligt tar barnet upp spaden, vilket möjligen är en viljestyrd reflex som svarar på 
barnets avsikt. Utan att släppa muggen med blicken har nu barnet förlängt sin arm. Är det en 
omedveten handling som kommer att ge erfarenheter som leder till att barnet upptäcker 
möjligheten att använda den tekniken medvetet? En komponent av motoriskt – tekniskt slag är att 
barnet välter muggen så mjukt och så väl disponerar både sin kraft och de väl avvägda rörelserna 
som dessutom är halvcirkelformade - ett effektivt sätt att förflytta något man endast delvis kan 
nå. Barnet reglerar sin egen kraft, för att inte få motsatt effekt - att muggen rullar runt och 
försvinner åt andra hållet. Kraft och motkraft.  När barnet i observationen lyckats tillskansa sig 
plastmuggen, är det efter många olika möjliga lösningsförslag på vägen dit. 
 
Nu börjar en annan aktivitet av mer sensomotorisk art, där barnet prövar material (sanden) mot 
föremålen (muggen och spaden). Barnets grundliga reflektioner över de avtryck som 
åstadkommes av plastmuggens kant indikerar skapande verksamhet. Sandkakan som uppkommer 
när barnet vänder muggen upp - och – ner, raseras (barnet petar själv sönder den på mitten, varpå 
den ramlar sönder) och ombildas (gör avtryck med muggens kant i sanden .) Barnet reflekterar 
under hela processen. Fascinerande är också att barnet har en sådan koordination att det kan 
ramla baklänges, sätta sig på ändan för att rädda situationen, och under tiden behålla fokus på en 
plastmugg med sand i. Många av barnens reflektioner kanske är så underhållande att den har 
högsta prioritet även om man råkar ramla under tiden? Barnets tidigaste rena teknikupplevelse - 
är inte det att försöka nå någonting, inte lyckas, och ta ett redskap till hjälp?  
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bild 3. Enkla material, som t.ex. kritor, kan utomhus ge mycket imponerande resultat i barnens 
egna händer. (Förskola) 
 
 
Materialanvändning kan ses som en del av den tekniska utvecklingen (finmotoriken då man ritar 
med kritor). Den ger även ofta upphov till ny motorisk aktivitet (då barnen gör en hage att hoppa 
i, vill de naturligtvis leka med den efteråt, vilket stimulerar till ny, här grovmotorisk aktivitet.)  
 
3.1.3 Reflektionens betydelse för teknikutvecklingen 
 
På vilket sätt påverkas barnets teknikutveckling av förmågan att reflektera? Då barnets utveckling 
som helhet är beroende av variation och jämförande, är reflektionen det naturliga sättet att skapa 
ordning i de intryck barnet upplever. Då barnet ges möjlighet till reflektion över sina tekniska 
upplevelser, kan ett mer medvetet användande av teknik bli möjligt. Att barn lär sig olika 
tekniker, och behärskar dem, ger dem möjlighet att tillämpa dem effektivt. Detta ger dem i sin tur 
möjlighet att utvidga sin förståelse för tekniska konstruktioner, såsom mekanik och efterhand 
även teknologi. Under observationer av förskolebarn, kunde en koppling ses mellan barns 
upplevelse av den egna kompetensen i samband med att de utför en funktion, och deras reflektion 
och analys av situationen. Ibland har den tekniska funktionen varit helt oprövad för barnet själv, 
ibland prövad men oreflekterad, och ibland beprövad och reflekterad. Reflektionen över 
teknikupplevelser leder barnets tänkande framåt, så att ytterligare tankestrukturer kan 
grundläggas. På så sätt utvecklas barnets tekniska tänkande vidare.  
 
Observation 4: (Utelek, hissanordning): Ett barn (1-2 år) står vid en lyftkonstruktion som är fäst 
vid en klätterställning. Hissanordningen består av ett block högst upp på klätterställningen, där en 
kedja löper över blocket, vilket resulterar i två kedjor som hänger ned på marken. I den ena av 
dessa är en skål fäst. En ettåring står och försöker åstadkomma en rörelse i konstruktionen.  Drar 
först uppåt i kedjan utan skål, troligen i avsikt att hissa upp skålen. Ingenting händer. Släpper 
kedjan, går till andra kedjan, där skålen hänger, drar den kedjan uppåt. Skålen ramlar direkt ner 
igen, så fort barnet släpper. Barnet hindras nu i sin aktivitet av att ett äldre barn hissar upp skålen, 
på ett korrekt sätt (drar nedåt i den lösa kedjan), och ett annat äldre barn tar tag i skålen då den 
kommit upp till klätterställningen, och håller undan den, "parkerar" den där uppe. Ettåringen tittar 
uppåt mot skålen. Prövar att dra neråt i den lösa kedjan, vilket stör de äldre barnen som nu får 
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besvär av att skålen börjar röra på sig. De förstår att någon drar i kedjan där nere, och böjer sig 
ner och skriker åt ettåringen, som respektfullt backar bort från kedjan. (Nu ingriper jag - vuxen - 
och talar om att ettåringen först lekte med skålen, de protesterar lite men lyfter så småningom ut 
den igen.) Ettåringen går fram till kedjan igen, drar i den lösa kedjan, och skålen åker uppåt. 
Barnet drar ännu mer, och hårdare.  (troligen för att få ner skålen nu) och prövar till sist att lyfta 
den lösa kedjan uppåt istället.  Skålen åker nedåt. Barnet tittar. Prövar nu att dra nedåt i den lösa 
kedjan - och skålen åker uppåt.  Lyfter den lösa kedjan uppåt - och skålen åker nedåt. Barnet 
fortsätter systematiskt att lyfta kedjan uppåt, tills skålen kommer inom räckhåll. "Nu når ja den!" 
Barnet ser mycket nöjd ut. Släpper aktiviteten och meddelar: "Ja kan cykla", och sätter kurs mot 
en cykel. . Barnet utvecklar sin förståelse för tekniska konstruktioner, med sina händer som 
verktyg, reflektionen som förståelseförutsättning, och hissanordningen som material och verktyg. 
 
  
Analys: Här har ett barn fascinerats av lyftkonstruktionen vid klätterställningen, och använder 
mycket tid och energi till att utforska till hur den egentligen fungerar. Barnet har en utforskande 
inställning till en mekanisk konstruktion, och prövar flera olika möjligheter innan det tycker sig 
förstå principen. Hela det här självinitierade inlärningspasset innebär mycket reflektion för att 
kunna gå vidare i sina resonemang. Vad barnet tänker vet vi inte exakt, men utifrån observatörens 
perspektiv ser det ut som om barnet drar slutsatser om konstruktionen, och bygger sitt vidare 
handlande på det. I början av observationen finns klara tendenser till att lyfta kedjan uppåt, när 
man vill ha skålen uppåt, och dra kedjan nedåt när man vill ha skålen nedåt. Denna klara logik 
tvingas sedan vidareutvecklas eftersom barnets logiska idé inte får gensvar i praktiken. Barnet 
måste släppa den, reflektera vidare över andra möjligheter, pröva dem, och bevisa dem för sig 
själv för att bli nöjd med resultatet och kunna släppa inlärningspasset. 
   

 
Bild 4.Med större klossar, i varierande utformning, även med topologiska inslag, kan barnen 
utveckla annorlunda lekar. Klossarna är dessutom mjuka, vilket inbjuder till många olika 
aktiviteter – de här leksakerna är väl använda i olika lekar. (Förskola)  
 
Observation 5:( Innelek, klossar)  Alla barn är aktiva. De rör sig mellan 2 avdelningar och ett 
lekrum. 4-5 barn bygger med mjuka klossar i lekrummet hela morgonen. Ett barn, ett år, bygger 
uppåt tills tornet av mjuka klossar ramlar. Skrattar. Börjar om. Materialet är klossarna, verktygen 
de egna händerna.  
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Analys: Barnet tränar sitt eget tekniska tänkande, prövar sin förmåga och materialets (klossarnas) 
begränsningar. Inlärningen är rolig, barn skrattar inte på beställning, de har nöje av sin inlärning, 
precis som Lpfö98 betonar vikten av, och barnen avslutar sitt inlärningspass när de förstått eller 
när de behöver ett avbrott för omedveten bearbetning. 

 
bild 5. Barnen varierar konstruerandet av olika byggnationer och leker olika lekar i de 
färdigbyggda varierade klosskonstruktionerna. (Förskola) 
 
Observation 6:( Innelek, klossar) I stora lekrummet finns två stora lådor fulla med mjuka klossar i 
olika storlekar. En 6-åring har en klar planering av vad som kommer att hända och en klar inre 
bild av hur byggnationen ska se ut när den är färdig. Visar och ger anvisningar till en 5-åring, 
som verkar helt fokuserad på ett fenomen med två klossar, som barnet prövar mot varandra. 
Sexåringen läser upp ett stort sceneri över hur det tänkt sig det hela. (!) Femåringen väljer att dra 
sig ur detta av 6-åringen initierade gemensamma projekt. Två yngre barn tillkommer, börjar 
bygga med klossar var och en för sig. Kontakten mellan 5-åringen och 6-åringen fortsätter med 
den skillnaden att 5-åringen har släppt det gemensamma projektet och ägnar sig åt eget byggande, 
och att 6-åringen efter att ha försökt aktivera sin kamrat en stund, respekterar detta. Materialet är 
klossarna, verktygen de egna händerna, reflektionsförmågan  och organisationsförmågan samt 
förmågan att kommunicera. 
 
Analys: Här blir det sociala samspelet ännu en gång tydligt, 6-åringen lägger ner mycket energi 
på att visualisera sin egen idé, och engagera sin lekkamrat. Barnet berättar mycket inspirerande 
om hur klossarna ska läggas för att bilda den planerade konstruktionen. För att kunna redogöra så 
detaljerat måste man ha reflekterat över klossarnas möjligheter. Lekkamraten avvisar inte 
idéerna, men låter sig heller inte inspireras. Femåringen prövar att sätta olika ytor av de två 
klossarna mot varandra, och tittar noga hur de olika sidorna av klossarna passar ihop. Barnet 
prövar sig fram och reflekterar över klossarna, hur de passar ihop, eller inte passar ihop. När 6-
åringens uppmaningar blir alltför påtagliga, väljer 5- åringen att säga nej. För att kunna välja, 
måste han först ha reflekterat över hela den abstrakta planering som kamraten presenterat. De 
fortsätter att bygga tillsammans, dock med var sitt projekt. Under tiden inspireras två yngre barn 
(1 - 2 år), av byggandet. Ofta fungerar konstruktionsleken som inspirerande i sig, och det är 
vanligt att allt fler barn samlas runt nyligen framtaget material. Ingen reagerar negativt, alla fyra 
barnen bygger nu tillsammans, i samförstånd, med var sitt projekt. I samband med barns 
konstruktionslek, reflekterar de över material, och över sitt eget skapande. Detta visar att social 
kompetens tränas även i samband med teknikutvecklande lekar. Viktigt är, att det även ger 
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utrymme för den egna identiteten, det ena utesluter inte det andra, barnen bygger egna projekt 
och de två äldre barnen fortsätter hela tiden samtala med varandra.  
  
3.1.4 Teknikutvecklingens betydelse för utvecklandet av den egna identiteten 
 
I samband med att barn upplever sig behärska olika tekniker, och förstå teknik i omgivningen, 
erfar barn en känsla av förankring i tillvaron vilket leder till en djupgående självkänsla, en tilltro 
till tillvaron som är helt nödvändig för växande barn. Att upplevelsen av den egna kompetensen 
är en betydande faktor i barnets identitetsutveckling, gör att utrymme för teknikutveckling utifrån 
barnens förutsättningar är av största vikt på förskolan. Hur pass intimt förknippat är den tekniska 
utvecklingen med självkänsla och självförtroende? Genom att fokusera det lilla barnets 
utveckling har kopplingar kunnat ses mellan teknisk medvetenhet, motorisk utveckling och deras 
integration med den egna självbilden. 
  

Observation 7: (Innelek, papper) Ett barn (ca 4 år) kommer in och drar ett tillklippt papper, i ett 
snöre, efter sig. "Titta, jag har gjort en drake!" Barnet drar en tillklippt pappersdrake efter sig, och 
visar stolt upp sin skapelse för alla oss andra. Övriga barn och vuxna beundrar, innan barnet går 
vidare till nästa rum. . Här har materialet varit papper, tejp och garn, och verktygen de egna 
händerna och saxen som en förlängning av handen. . Här har materialet varit papper, tejp och 
garn, och verktygen de egna händerna och saxen som en förlängning av handen. 
 
Analys: Att själv få en idé till något, och sedan konstruera det och ta hem det, det är mycket 
kreativt och gör att självkänslan, känslan av kapacitet växer. Det här barnet har utifrån en idé om 
en funktion tillverkat en skapelse, som på alla sätt påminner om de drakar man ser i barnböcker. 
Att få möjlighet att producera, är en förutsättning för att barn ska kunna utveckla sin förmåga att 
konstruera. Att ha tillgång till material ger barnens möjligheter att utveckla denna kapacitet, som 
inspirerad av fantasin kan åstadkomma de mest fascinerande konstverk med mycket enkla medel, 
vilket flera av observationerna har visat. (Se ovan) 
 

          
bild 6. Med naturvetenskaplig och teknisk inriktning på verksamheten stimuleras barnen att 
själva konstruera saker som kan relateras till böcker eller samtal med pedagogerna. Ett barn har 
gjort en drake, och vill visa upp den. (Förskola) 
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bild 7. Ett barn har tillverkat en egen bok. Här förankrar barnet sin egen reflektion av tillvaron i 
bokens innehåll, och producerar ett resultat som går att visa upp. Detta tillför barnet en 
upplevelse av sig själv som kompetent och kreativ, samtidigt som det förankrar de egna tankarna 
via bilderna i boken. (Förskola)  
 
3.1.5 Didaktiken runt barnen 
 
Hur gynnar omgivningen barnets teknikutveckling? För att kunna erbjuda barnen rika möjligheter 
att utveckla tekniska förkunskaper och ett självförtroende när det gäller att lösa teknisk 
problematik/ lösa problem med hjälp av tekniska kunskaper behövs en väl utvecklad didaktisk 
kompetens hos de omgivande pedagogerna. Detta gäller i synnerhet de yngsta förskolebarnen. 
För att kunna ge det didaktiska utrymme och den respons som behövs vid utvecklande av teknisk 
kompetens, och en självupplevd rätt till denna kompetens hos barnet, behöver vi pedagoger ett 
stort mått av självupplevd kunskap som grundtrygghet att utgå ifrån i vårt bemötande av små 
barns utforskande av sin omgivning. Integrationen av den nya färdigheten (teknisk utveckling) 
har kunnat avläsas i barnens egna upplevelser av teknisk färdighet och kompetens, vilket gör 
didaktiken i sammanhanget utslagsgivande. Med jämna mellanrum har pedagogerna kommit med 
påpekanden som visar att de själva haft en observerande funktion med avseende på 
naturvetenskapligt- tekniskt tänkande, något som högst troligt kommer barnen tillgodo i den 
pedagogisk - didaktiska vardagen. Kan pedagogernas positiva inställning kopplas till den 
utbildning i ämnet de erbjudits, och deltagit i? Troligen har den haft en betydelse, vilket även 
nämns av enskilda pedagoger i de öppna svaren. Tydligt är dock att inte alla pedagoger behöver 
utbildas specifikt inom området, för att öppna sin inställning till kunskapsområdet, pedagogerna 
kan uppenbarligen även inspirera varandra. 
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bild 8. Under observationerna sågs barnen ofta utveckla lekar utifrån tillgängligt material och de 
egna tankegångarna – vilka de inte hindrades från att utveckla.(Förskola) 
 
Observation 8: (Utelek, cyklar): Sex barn i åldrarna 3-5 år har "fastnat" i en "trafikstockning" på 
sina cyklar, mellan sandlådan och staketet som avgränsar gungorna. De sitter där i flera minuter, 
en del av dem pratar, andra bara sitter. Då och då vrider någon på styret - man ser en önskan att få 
komma vidare, men alla har svårt att se en lösning på problemet. De tittar sig omkring. Ingen 
skriker, knuffas eller ropar på hjälp av pedagogerna. De sitter där i flera minuter. Plötsligt tar en 
4-åring i mitten av klungan ett självständigt beslut - barnet kliver av sin cykel och lyckas med 
stort besvär släpa upp den över sandlådekanten, drar sedan cykeln tvärs över sandlådan, ner på 
asfalten, och börjar cykla. Ett annat barn i mitten av klungan (ca.5 år) blir inspirerad av detta och 
kliver också av sin cykel, drar upp den över sandlådekanten och förbi "trafikstockningen". (Tar 
en annan riktning än kamraten, men använder också sandlådekanten som en utväg.) När de två 
barnen (3-4 år) som nu blir "omkörda" via sandlådan, ser ett alternativ till att "sitta fast" utan att 
komma någonstans, vänder bägge två sina cyklar och följer efter 5-åringen. Därmed är passagen 
fri för de två som är kvar (3-4 år), och de kan cykla framåt i den riktning de kommit. Materialet 
är cyklarna, verktygen också cyklarna, samt de egna kropparna, och problemlösningsförmågan.  
 
Analys: Här har ett tekniskt problem uppstått. Hur ska de komma fram? Barnen sitter och 
reflekterar över situationen en bra stund innan en 4-åring ser en teknisk lösning på problemet, och 
löser det för sin del. Tre barn till inspireras av detta initiativ och tar egna beslut utifrån 
reflektioner över kamratens agerande. De sista två barnen behöver inte hitta en lösning, då 
samspelet mellan de övriga barnen givit resultat. Ingen trafikstockning hindrar dem längre i deras 
färdriktning. Ingen verbal kommunikation förekommer - barnen reflekterar - tar beslut - agerar - 
inspirerar varandra till nya beslut - agerar utifrån dem - och löser problemet. Alltmedan 
situationen förändras, måste samtliga barn reflektera över, och omvärdera situationen. 
 
3.1.6 Pedagogperspektiv 
 
Enkätundersökningen är gjord för att ge en kompletterande bild av personalens egen uppfattning 
och förhållningssätt till barnens teknikutveckling. På så sätt styrs inte undersökningens resultat 
helt av min observationsförmåga. Svaren på frågorna i den enkät som delades ut som 
komplement till löpande observationer i undersökningen, utgår från 40 vuxna personer med 

 27



pedagogisk/didaktisk anknytning till barnen. Formen av enkät har varit att föredra, då den trots 
sina något djupgående frågor ändå lämnat möjlighet till alternativa svar, med den påföljden att 
frågorna besvarats i stor utsträckning. Enkätformen ger även större möjlighet till kategorisering, 
vilket lättare kan ge en överblick över ett större antal pedagogers uppfattningar. 
Enkätundersökningen kompletterar de löpande observationerna genom sitt didaktiska 
pedagogperspektiv. Relevansen ligger i att det alltid går att hitta kopplingar mellan den 
didaktiska miljön runtomkring barnen och barnens möjligheter att utveckla och utöva färdigheter. 
Enkäten tar upp frågor om teknikintresse i barngrupp och bland pedagoger, om tillfällen till 
teknikupplevelser är inplanerade och hur de upplevs av barn och pedagoger. Den tar också upp 
möjligheter till vidareutveckling av den pedagogiska verksamheten, och vad som eventuellt kan 
stå i vägen för detta i praktiken.  
 
Enkätundersökningen redovisas i procent. Bortfallet av inlämnade enkäter beräknas vara 5 %. De 
flesta frågor i enkäterna är besvarade trots sin krävande utformning. Bortfallet är i genomsnitt 9 
% obesvarade frågor per enkät, vilket ger i genomsnitt 1,8 obesvarade frågor av enkätens 20. Två 
av frågorna har tyvärr syftningsfel (syftar ej på föregående fråga utan på frågan dessförinnan.) 
Två av deltagarna har påpekat detta skriftligt i enkäten, medan en del andra lämnat frågorna 
obesvarade. En övervägande majoritet har dock gjort sig besvär med att räkna ut på vilket sätt 
frågorna 3 och 5, liksom frågorna 4 och 6 är kopplade till varandra. Två av frågorna saknar 
alternativ, vilket ger möjlighet att själv formulera alternativen. Detta är ett medvetet val från min 
sida då jag inte tycker mig kunna kategorisera olika alternativa hinder för pedagogisk verksamhet 
som kan finnas i vardagen. Ej heller anser jag mig kunna lämna alternativa förslag på olika sätt 
att ta sig förbi dessa eventuella hinder. Bortfallet på svar i dessa enkätfrågor (15 och 17) har varit 
påfallande högt, (72,5% resp.70 % ). Trots det stora bortfallet på svar har frågornas utformning 
den funktionen att jag fått en inblick i olika tankegångar, som strukturerats av pedagogerna 
själva, från 30 % av pedagogerna. Dessa tankegångar kan endast utgöra exempel på reflektioner i 
verksamhet med anknytning till NT- projekt. 
 
Redovisning: Svaren är uppdelade i kategorierna: JA, NEJ, och sedan alterneras VET INTE och 
DET VARIERAR. På fråga 8. har andra alternativ givits: TILLSAMMANS, VAR FÖR SIG, och 
DET VARIERAR. Fråga 15 och 17 är öppna frågor, där svaren formuleras av den som fyller i 
enkäten.(Där är också bortfallet påfallande högt – enkäten är ifylld på arbetstid, och tid att 
fundera ut svar kanske inte har funnits.) De egenformulerade svaren har kategoriserats som 
ÖVRIGT. Vidare finns kategorin BORTFALL i stapeldiagrammet, för obesvarade frågor. Då 
svar kryssats i mellan kategorierna, har dessa lagts till kategorin ÖVRIGT . Svaren är redovisade 
i procent, och y-axelns värden varierar, varför man bör hålla ett öga på siffrorna där när man 
avläser diagrammen. Resterande diagram redovisas i BILAGA 2. 
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Fråga 1: Verkar barnen i barngruppen intresserade av teknik? 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ja nej vet  ej övrigt bort fall

Serie1

 
Fråga 2: Är du själv intresserad av teknik? 
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Fråga 3: Finns det tillfällen under dagen då ni delar teknikintresset med varandra? 
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Fråga 9: Delar barnen teknikupplevelser med varandra under dagen? 
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Fråga 11: Verkar dessa stunder av teknik vara givande för barnen (utifrån deras reaktioner)? 
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Fråga 12: Om du är inblandad – får du själv ut något av dem? 
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Det mönster man kan se i enkätsvaren visar på mycket starka tendenser till engagemang, då 
barnen till 90 % av pedagogerna bedöms vara intresserade. Då bortfallet på inlämnade svar är så 
lågt som 2,5 % på denna fråga, kan svaren i stort sett sägas spegla pedagogernas uppfattning. I de 
följande frågorna är bortfallet så lågt som 0 %, vilket gör tabellerna 2 – 3, 9, samt 11-12 ännu 
lättare att avläsa. Så stor andel som 77,5 % säger sig själva vara intresserade av teknik, vilket 
naturligt borde höja motivationen för att vidarebefordra detta intresse. Andelen pedagoger som 
anser sig dela teknikupplevelser med barnen under dagen, är så hög som 72,5 %. (Då det gäller 
att se sina arbetskamraters insatser på detta område, är siffran så hög som 95 %, Se BILAGA 2.).  
På frågan om barnen delar teknikupplevelser med varandra under dagen, svarar 80 % ja, och på 
frågan om dessa stunder av teknik verkar vara givande för barnen, svarar 85 % ja. Glädjande är 
också att så många som 85 % av pedagogerna själva tycker sig få ut någonting av dessa 
gemensamma stunder av teknikutvecklande aktiviteter. Resterande frågor redovisas på liknande 
sätt i tabellform på i BILAGA 2. 
 
Analys: En förutsättning för barns teknikutveckling, är att de inte hindras från att utveckla sitt 
tekniska kunnande. Då pedagogerna visar upp en genomgående positiv inställning till barnens 
teknikutveckling, och intar ett positivt förhållningssätt till teknik även för egen del, är det lätt att 
se att utrymme ges runt barnens utforskande av sin omvärld. Är detta en allmän inställning till 
teknik ute på samtliga förskolor i landet? De rapporter och den litteratur som redovisats tyder 
klart och tydligt på motsatsen. Kan pedagogernas positiva inställning kopplas till den utbildning i 
ämnet de erbjudits, och deltagit i? Troligen har den haft en betydelse, vilket även nämns av 
enskilda pedagoger i de öppna svaren. Tydligt är dock att inte alla pedagoger behöver utbildas 
specifikt inom området, för att öppna sin inställning till kunskapsområdet, pedagogerna kan 
uppenbarligen även inspirera varandra.      
  
3.1.7 Utbildningens betydelse för pedagogerna 
 
Som plats för observationer har jag valt att söka mig till förskolor som ingår i ett lokalt projekt 
för förskolor, Projekt NT. Projektet är kopplat till en speciellt utformad kurs på högskolan i 
Gävle. Kursen ”Fysik, Kemi och Teknik på förskolan” är på 5hp, och vänder sig till redan 
verksamma pedagoger som vill utveckla sin naturvetenskapliga och tekniska kompetens. 
Initiativtagare till kursen, som utarbetats i samarbete med högskolan i Gävle, liksom 
kontaktansvarig för projektet, som är samordnande för involverade förskolor. Detta projekt, där 
man fokuserat didaktik och möjlighet att vidareutveckla kompetens, har hittills pågått i tre år, och 
har på den tiden lett till positiva resultat för de berörda förskolorna . Enligt de redan verksamma 
pedagoger som deltagit i kursen "Fysik, Kemi och Teknik på förskolan" har den fungerat som en 
introduktion för dem, och inneburit en öppning för alla inblandade. Under hela projektets gång 
har en kontaktansvarig funnits, och finns fortfarande tillgänglig för handledning förde pedagoger 
som efterfrågat detta. Nyligen har dessutom en Power – Point - kurs för pedagoger startats upp 
för att underlätta dokumentation i anknytning till Projekt NT. 
 
Projekt NT finansieras av Gävle kommun, och är en del i en långsiktig satsning på 
naturvetenskap och teknik. En väl genomarbetad tanke i form av NTA - lådor kommer att löpa 
som en röd tråd från förskola till högre utbildningar. NTA - lådorna används idag på de skolor 
som omfattas av ett större projekt, ”Naturvetenskap och Teknik för Alla”. Detta 
skolutvecklingsprojekt startades redan 2003, och har funnits i Sverige sedan 1997. Konceptet är 
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från början amerikanskt, och är översatt och omarbetat av Kungliga Vetenskapsakademin, och 
planeras även att introduceras på förskolor. För närmare presentation av NTA - lådorna, som 
utformats utifrån 14 olika teman, hänvisas till Sofi Jonsevall, kontaktansvarig för Projekt NT. 
 
3.2 Sammanfattande slutsatser 
 
De resultat som har kunnat utläsas av denna undersökning visar enhälligt på att ett öppet, 
utvecklingsbefrämjande klimat runt barnen ger dem möjlighet till teknikutveckling. Då alla 
observationer visade samma sak under två veckors tid, finns ingen anledning att komplettera 
resultatet. Genom att observera barns kreativa konstruktionslekar, samt genom analys av den 
enkätundersökning där pedagogers inställning till teknikutveckling behandlas kan man se ett klart 
samband mellan pedagogers positiva inställning till och barns reella utrymme för 
teknikutveckling.  Resultatet har dock förstärkts genom enkätundersökningen som visar 
pedagogers inställning till den teknikinriktade delen av sin verksamhet. Anknytningen till 
Projektet NT har emellanåt framhållits som en orsak till den ökade naturvetenskapliga -tekniska 
aktiviteten, observationerna är dock gjorda först och främst på barnens fria lek. Didaktiken runt 
barnen avgör om utrymme ges för den egna teknikutvecklingen. Barnen tar på ett positivt sätt upp 
stimulans, och vidarebefordrar till varandra. Pedagogerna intar ett intresserat och öppet 
förhållningssätt, och hindrar inte barnens utforskande verksamhet. Barnen får ett positivt 
bemötande av teknisk aktivitet och uppmuntras formulera och visa upp sina upptäckter. (Se 
Lpfö98). 

     
För att stärka den bild enkätundersökningen ger, hänvisas till undersökningar av pedagogers 
inställning i tidigare, liknande projekt.(Se 1.2 Litteraturgenomgång .) Där framgår att pedagoger 
på förskola som erbjuds kompetensutveckling inom området naturvetenskap – teknik 
genomgående är mycket positiva till dessa ämnen som inriktning på förskolan, något som också 
överensstämmer med denna enkätundersöknings resultat. Didaktiken runt barnen avgör om 
utrymme ges för den egna teknikutvecklingen. Barnen tar på ett positivt sätt upp stimulans, och 
vidarebefordrar till varandra. Pedagogerna intar ett intresserat och öppet förhållningssätt, och 
hindrar inte barnens utforskande verksamhet. Barnen får ett positivt bemötande av teknisk 
aktivitet och uppmuntras formulera och visa upp sina upptäckter. (Se Lpfö98). 

     

 
bild 9. I den gemensamma konstruktionsleken utvecklar barnen både det sociala samspelet och 
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sin förmåga att hantera material utifrån egna tankegångar. Barnen utvecklar sin tekniska 
kompetens, efter de förutsättningar rätblock utformade som duplo och lego ger. (Förskola) 
 

 
bild 10. Det är ett ofta försummat faktum att det sociala samspelet med inslag av verbal 
kommunikation präglar teknikutvecklande lekar. Så mycket mer intressant, då dessa komponenter 
ofta framhålls som mycket betydelsefulla i barns utveckling.(Förskola) 
 

4. Diskussion 
 
En hypotes som undersökningen utmynnat i är att då det lilla barnets självuppfattning till så stor 
del formas av dess relationer, blir barnets egen uppfattning om sin tekniska förmåga avhängigt 
omgivningens reaktioner. Ett barn som uppmuntras i sitt aktiva prövande av material, funktioner, 
system, hittar troligen en grundtrygghet i detta sätt att lösa problem. Därmed blir 
teknikutvecklingen intimt förknippad med barnets identitetsutveckling. 
 
Min slutsats av den här analysen måste bli att teknik är någonting vi alla är mycket intimt 
förknippade med genom att vi är människor, och att dagens fragmentariska teknologiska 
erfarenheter inte gynnar barns naturliga teknikutveckling. Den behöver kompletteras med 
didaktisk respons på den tidigaste teknikutvecklingen. Som en konsekvens av analysen av 
observation 1. (Se 3.1.1 Resultat) ser jag utbildningar av pedagoger och vidareutbildningar av 
redan verksamma pedagoger som en förutsättning för att kunna återställa den mycket allvarliga 
brist i teknikutvecklingen som så många omfattande undersökningar påvisat under så många år. 
(Se 1.2.1 – 1.2.8 Litteraturgenomgång) Denna undersökning visar enhetligt på en didaktisk 
inställning till barns teknikutveckling och ett engagemang då det gäller området naturvetenskap-
teknik. Det får följaktligen ses som en mycket god investering att satsa på utbildning av 
pedagoger i samspel med de lokala förutsättningarna som finns för att bedriva pedagogisk 
verksamhet - på ett didaktiskt sätt. Enligt en sammanlagd tolkning av det material som bearbetats 
och presenterats, också helt nödvändigt sett ur utvecklingssynpunkt, pedagogisk synvinkel, 
utbildningssynpunkt och samhällssynvinkel. 
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I inledningsskedet var syftet med examensarbetet mycket personligt - jag ville verkligen förstå 
den här tekniska delen av barns utveckling. Jag har efter många år ute i verksamhet förstått att 
barnens utveckling är komplex, och att de olika utvecklingsområdena samspelar, men jag har 
alltid haft svårt att både se barns teknikutveckling i mycket tidigt skede (ettårsåldern), och att rent 
teoretiskt sätta barns teknikutveckling i sitt sammanhang. Efterhand som arbetet utvecklade sig 
har undersökningens möjliga betydelse även för andra pedagoger ökat i mina ögon. Ämnets 
relevans har jag dock tidigt sett, då vi i vårt land lever i ett högteknologiskt samhälle med krav på 
kompetens inom många detaljområden som berörs av teknisk förståelse. Björneloo m.fl. (2003: 
22) hänvisar till Sträng och Dimenäs (2000) som påpekar att människor lever och utvecklas i 
samma värld som de naturvetenskapliga förklaringsmodellerna utvecklas, vilket borde innebära 
att det är möjligt att låta människor utgå ifrån sina vardagserfarenheter, eget språk, egna 
upplevelser vid utvecklande av genuina frågor tillsammans med andra. Ribrant (1975; 4-9) har i 
sin utmärkta, informativa bok om vardagsteknik, tagit upp en mängd områden som kan vara svåra 
för en lekman att besvara, när barnen fortsätter fråga och den egna kompetensen upphör. Vad 
händer t.ex. egentligen när man trycker på knappen och spolar på toaletten? Ribrant har i detalj 
tagit upp och redogjort för, samt illustrerat detta. Och hon stannar inte med det synliga - vilket 
inte heller begränsar barnens frågor, utan redogör för hela förloppet med reningsverk och utlopp i 
sjö. 
 

4.1 Tillförlitlighet 
 
4.1.1 Reliabilitet 
 
Observationerna har utförts under ett par veckors tid, för att ge möjlighet för barnen att vänja sig 
vid min närvaro. Jag har valt att hålla mig något på avstånd från den observerade situationen, 
men varit kontaktbar då barn uppenbart sökt kontakt. Detta för att inte störa den naturliga tilltron 
till vuxna, eller det naturliga händelseförloppet som just då observerats. Av samma skäl har jag 
ibland avbrutit observationer tillfälligt. De observationer som gjorts pekar alla på samma resultat, 
varför ”mättnadsgrad” uppstått och variationer på resultaten uteblivit trots varierade situationer.   
Enkäterna har fyllts i av fullt upptagna pedagoger i tjänst, vilket inte lämnat mycket tid över att 
fundera över varje fråga. Det finns såväl fördelar som nackdelar med detta. Fördelen är att 
deltagarna i undersökningen inte närmare hunnit analysera och konstruera sina svar utifrån 
enkätens frågor, utan svarat rakt utifrån sin egen pedagogiska roll och den egna synen på 
verksamheten. Nackdelen är att de komplexa frågorna givits alldeles för lite tid, och att många av 
de deltagande pedagogerna egentligen inte tyckt sig ha haft tid att besvara dem alls. Enkätens 
utformning är dessutom sådan att den kräver ställningstaganden, och belyser avsaknad av dem. 
Med dessa förutsättningar är det stora deltagandet och det ambitiösa sättet att besvara frågorna en 
stor tillgång för den här undersökningens kartläggning av barnens rent didaktiska miljö. För att 
stärka den bild enkätundersökningen ger, hänvisas till undersökningar av pedagogers inställning i 
tidigare, liknande projekt.(Se 1.2 Litteraturgenomgång .) Där framgår att pedagoger på förskola 
som erbjuds kompetensutveckling inom området naturvetenskap – teknik genomgående är 
mycket positiva till dessa ämnen som inriktning på förskolan, något som också överensstämmer 
med denna enkätundersöknings resultat. 
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4.1.2 Validitet 
 
Vi påverkar alla, medvetet eller omedvetet, och ingen av oss kan kontrollera på vilket sätt vi 
påverkat. Enkätundersökningen kan därför endast ge en mycket ungefärlig bild av de 
förutsättningar barnen möter ute på förskolor där pedagoger är engagerade i ett utvecklande av en 
naturvetenskaplig - teknisk bas för barnen att utgå ifrån i sina vidare studier i skola, gymnasium, 
högskola och universitet. Därmed är undersökningen inte generaliserbar för förskolor i allmänhet. 
Inom det avgränsade området tyder däremot den stora överensstämmelsen av svar, trots att 
pedagogerna aldrig gavs tid att diskutera frågorna med varandra, utan snarare fick lov att avlösa 
varandra för att kunna besvara dem, på en mycket öppen inställning till naturvetenskap och 
teknik. Detta avspeglas både i förhållningssättet till barnen då de undersöker vardagen omkring 
sig, samt i pedagogernas egen inställning till ämnet. (Se 3.1.5 Didaktiken runt barnen – 
Enkätundersökning, samt BILAGA 2, resterande svar.) Detta avspeglas även i observationerna, 
då hämmande regleringar från pedagogerna av barnens utforskande fria lek lyst med sin frånvaro. 
Då det gäller enkätsvaren bör påpekas förskolornas anknytning till projektverksamheten, vilket 
kan leda till att resultaten inte är generaliserbart för alla förskolor. 
 
 De observationer som presenterats täcker på intet sätt det område som undersökts. Den 
observation som ges som exempel i Resultat (Observation 3) är emellertid ganska belysande för 
vad som kan ses som teknik i mycket små barns teknikutveckling. Då uppfattningen om vad som 
är belysande för olika företeelser dock varierar, har jag givit fler kompletterande exempel på 
observationer, så att de som lättare ser kopplingar mellan dessa exempel och små barns 
teknikutveckling, kan söka dem där. Att försöka ge en kompletterande bild av de didaktiska 
förutsättningarna för barns teknikutveckling är en omfattande uppgift, och kan endast delvis ge 
en rättvisande bild. För att ge en så klar bild som möjligt av miljön utifrån barnperspektiv har jag 
valt att i enkätundersökningen omfatta all personal med anknytning till barnen i vardagen. Barnen 
uppfattar oss alla som vuxna auktoriteter - däri ligger en del av didaktiken, och det är för oss 
människor omöjligt att reglera den didaktiska kompetensen till dem som har utbildning inom 
området - även om utbildning naturligtvis höjer varje enskild individs didaktiska kompetens. Vi 
påverkar alla, medvetet eller omedvetet, och ingen av oss kan kontrollera på vilket sätt vi 
påverkat. Enkätundersökningen kan därför endast ge en mycket ungefärlig bild av de 
förutsättningar barnen möter ute på förskolor där pedagoger är engagerade i ett utvecklande av en 
naturvetenskaplig - teknisk bas för barnen att utgå ifrån i sina vidare studier i skola, gymnasium, 
högskola och universitet. Därmed är undersökningen inte representativ för förskolor i allmänhet. 
Inom det avgränsade området tyder däremot den stora överensstämmelsen av svar, trots att 
pedagogerna aldrig gavs tid att diskutera frågorna med varandra, utan snarare fick lov att avlösa 
varandra för att kunna besvara dem, på en mycket öppen inställning till naturvetenskap och 
teknik. Detta avspeglas både i förhållningssättet till barnen då de undersöker vardagen omkring 
sig, samt i pedagogernas egen inställning till ämnet. (Se 3.1.5 Didaktiken runt barnen – 
Enkätundersökning, samt BILAGA 2, resterande svar.) Detta avspeglas även i observationerna, 
då hämmande regleringar från pedagogerna av barnens utforskande fria lek lyst med sin frånvaro. 
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4.2 Teoretisk tolkning  
 
Procentuellt visar enkätundersökningen på 40 pedagoger anslutna till Projekt NT i Gävle, att 
verksamma pedagoger lämnar stort utrymme runt barnen att själva få upptäcka och utveckla sin 
tekniska kompetens, samt intar ett didaktiskt förhållningssätt till de möjliga lärandesituationer 
som uppstår. De observationer som gjorts i studien visar på att barn som lämnas utrymme i tid, 
får fri tillgång till material, samt uppmuntras i sitt konstruerande och undersökande, stimuleras 
till att vidareutveckla sitt tekniska tänkande. Liknande studier pekar på samma tendenser, vilket 
Björneloo m.fl.(2003) påpekar i sin rapport, vilket också framgår av ett flertal andra författare (se 
1.2.5 Litteraturgenomgång). 
 
4.2.1 Barns teknikutveckling 
 
En djupgående reflektion som bitit sig fast i mig, är att den tekniska utvecklingen är den mest 
primära utvecklingen, och att vi genom att missgynna barn under utveckling tar ifrån dem rätten 
till sin tekniska utveckling. Fostrar vi bort barnens förmåga till självklar problemlösning i vår iver 
att reglera deras kreativitet? Varför reglerar vi? Åstadkommer vi störningar i barnets naturliga 
sätt att disponera sin motorik och sina tankeexperiment när vi ständigt presenterar lösningar 
utifrån vuxenperspektiv?  Att barnet i observation 3 anser sig ha en underordnad roll visavi mig 
(den vuxne) tolkar jag den undergivna hjälpsökande blicken, som raskt övergår i handlingskraft 
då jag inte visar några tecken på vare sig hjälpsamhet eller mästrande. I Forsberg m.fl. (1990) kan 
man läsa att det är viktigt att barnen får reflektera över de tekniska problem de ställs inför. Det 
viktiga är att få urskilja, analysera, lösa problem i vardagslivet samt få uppmuntran inför 
lösningsförslag och kreativt tänkande av pedagogen. Forsberg nämner att för att stimulera barns 
kognitiva utveckling och tekniska tänkande, ska pedagogen utgå från barnens upplevelsevärld 
och ge dem angelägna, roliga uppgifter att ta itu med. Man kan dessutom läsa att de enskilda 
delarna är viktiga och relevanta för helheten, liksom den ständiga växelverkan som sker mellan 
barns personliga förutsättningar, material och miljö. Innehåll och metod leder till förståelse för 
det som sker för stunden. (Forsberg m.fl,1990)  "Men när nu konstruktionsleken är den vanligaste 
lekformen i förskolan ( Rubin, 1983; Haug, 1991 ) är det just där man har  störst möjlighet att på 
ett naturligt sätt förstärka verbalspråklig och kognitiv inlärning." (Trageton,1996, s.167 )och 
skriver vidare att av alla de lekprojekt som fått regionalt stöd, har bara några få gällt 
konstruktionslek. (Trageton,1996 s.190) 
 
4.2.2 Motorikens betydelse för barns teknikutveckling 
 
Trots att de många observationer som gjorts i förskoleverksamhet varit nyckeln till egentlig 
förståelse av frågeställningen, har observationerna begränsats, då möjligheten att belysa ämnet 
genom olika infallsvinklar, framstår som större. De detaljstudier av liknande situationer som 
gjorts visar på samma resultat, men observation 3 samt 7 ger en klar och ursprunglig bild av 
avgränsningen mellan motorik och teknikutveckling ( i den mån man letar avgränsningar 
däremellan, kopplingarna är otaliga.). Barnets syfte med sina handlingar (början av observation 
3) då det tar först kroppen till hjälp (sträcker ut handen, sträcker hela kroppen, lutar sig fram över 
bordet) och då det inte räcker tar upp spaden för att förlänga armen får definieras som ett sätt att 
tänka tekniskt, en teknisk problemlösning som med all nödvändighet måste föregå den 
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teknologiska utvecklingen för att inte erfarenheterna ska bli så fragmentariska att barnet tappar 
uppfattningen om sin egen plats i sammanhanget. Forsberg och Holmlund (1990:40) konstaterar, 
utifrån ett teknikprojekt med 6-åringar, där man undersökt hur enkla, resp. avancerade leksaker 
kunde användas i undervisningssyfte, att enkla material med möjlighet att följa det tekniska 
förloppet, bibehåller barnens intresse.  Slutsatsen är att det tekniska materialet bör vara enkelt, 
och möjligheterna till hantering och variation vara rika. 
 
4.2.3 Reflektionens betydelse för barns teknikutveckling 
 
Den betydelse reflektionen har för utvecklande av förståelse för olika fenomen är hittills 
oemotsagd. För att kunna använda sig av erhållna kunskaper och erfarenheter krävs reflektion 
över vad som egentligen hänt. Reflektionen baserar sig på upplevelsen av situationen, och det 
resultat man nått, relaterat till de olika problemlösningar man använt sig av. För att barnet i sin 
teknikutveckling medvetet ska kunna upprepa handlingar i avsikt att uppnå nya mål, måste tid ges 
till reflektion, annars kommer inte erfarenheterna barnet tillgodo. Ett exempel på detta är barn 
som går ifrån ett till synes olösligt problem, för att senare återvända för att på ett konstruktivt sätt 
lösa problemet. I detta sammanhang blir frågan om pauser, och tillfälle för reflektion för våra 
förskolebarn, intressant. Har barnen möjlighet att reflektera?  
 
4.2.4 Teknikutvecklingens betydelse för utvecklande av den egna identiteten 
 
Något som inte framgår av frågeställningen, därför att jag inte medvetet anat eller sökt denna 
koppling, är kopplingen mellan det lilla barnets teknikutveckling och identitetsutveckling. Denna 
koppling har ändå präglat resultatet, och blir därför också angeläget att framhålla. Sett ur en 
pedagogisk synvinkel ökar det digniteten av undersökningen. En del av den utökade förståelsen 
innebär en oväntad koppling mellan teknikutveckling och identitetsutveckling. I Lagerholm 
(1987: 9) kan man se att ordet teknik kommer från grekiskans "technos", som betyder hantverk. 
Lagerholm hänvisar till Pramlings undersökning, som studerar vad barn menar med att lära sig 
något. Pramling fann då att barn sätter likhetstecken mellan att göra och att lära. 
 Att teknikutvecklingen för små barn skulle vara så tätt förknippat med upplevelse av den egna 
kompetensen var överraskande och har givit många tankeställare. Även kopplingen till vårt 
alltmer teknologiserade samhälle, och de uppväxande barnens förutsättningar att på ett positivt 
sätt vidareutveckla detsamma har givit många nya tankar. Framför allt har en djupare förståelse 
för vad teknikutveckling egentligen innebär infunnit sig.   
 
4.2.5 Didaktiken runt barnen 
 
Den didaktiska aspekten, har också både genom denna mycket begränsade undersökning via 
enkäter, och genom ett flertal andra mycket mer omfattande undersökningar av fenomenografisk 
karaktär, mycket tydligt framgått. Övriga undersökningar finns redovisade i litteraturgenomgång, 
där man lätt kan se vilka av referenserna man kan hämta uppgifter angående undersökningar 
och/eller hitta pedagogiska resonemang och hänvisningar till tidigare pedagogisk litteratur. 
Pedagogiken runt barnen på de observerade förskolorna kan genom sin anknytning till ett 
naturvetenskapligt - tekniskt sätt att arbeta erbjuda helt nya kunskaper, många gånger utan att 
själva reflektera över sin didaktiska kompetens vid barnens lärandetillfällen. Forslund och 
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Holmberg (1990:35) drar den slutsatsen att de pedagogiska tankarna blir synliga i verksamheten, 
då pedagogerna i den direkta kontakten med barnen är hänvisade till det direkta, subjektiva 
handlandet. I detta handlande visar sig pedagogernas erfarenheter, teoretiska kunskaper och 
värderingar, antingen det är väl genomtänkt eller helt oreflekterat. Procentuellt visar 
enkätundersökningen på 40 pedagoger anslutna till projekt NT i Gävle, att verksamma pedagoger 
lämnar stort utrymme runt barnen att själva få upptäcka och utveckla sin tekniska kompetens, 
samt intar ett didaktiskt förhållningssätt till de möjliga lärandesituationer som uppstår. Enkäterna 
visar även på stor variation i sättet att svara mellan individer av de som kommenterat, och på en 
öppenhet för att lära mer inom området. "Kanske består lärarens skicklighet till stor del av att 
kunna möta unika situationer med unika åtgärder. Mycket talar för att denna lärarkonst är 
viktigare ju yngre barnen är. Att ha metodkännedom innebär alltså inte bara att känna till knep 
som kan vara effektiva i olika situationer, utan att välja relevanta metoder utifrån förståelse och 
insikt om hela undervisnings/fostranssituationen. Vi ser kreativt tänkande och problemlösning 
som centrala tekniska inslag. Att kunna urskilja, lösa, och analysera problem är en ovärderlig 
tillgång, inte bara i skolarbetet, utan även för barnets agerande i det vardagliga livet över huvud 
taget." Forsberg och Holmlund (1990:35) 
 
 Det är en konst att under planerad verksamhetstid fånga upp tillfällen till utforskande och lärande 
oavsett om de är inspirerade av de vuxna själva eller av barnen. Betydelsen av detta har jag själv 
som pedagog sedan länge förstått, men inte kunnat koppla till just den tekniska delen av barns 
utveckling.  Forsberg och Holmlund ( 1990;34) menar att innehållet i undervisningen intimt hör 
samman med arbetssättet, en reflektion som är applicerbar även på denna studies observationer.  
De drar därav slutsatsen att en väsentlig del av metodkännedom är att känna till vilken betydelse 
olika innehållsområden kan ha för barns utveckling.  
 
4.2.6 Utbildningens betydelse för pedagogerna 
 
 Hur många pedagoger erbjuds då dessa möjligheter till kompetensutveckling? En bra fråga för 
dagens ansvariga inom skolväsendet att svara på (se IPD- rapport 2005:10) Då en viss 
eftersläpning i utbildningssystemet missgynnar den snabba samhällsutvecklingen inom teknologi, 
är det glädjande att se att så många verksamma pedagoger trots den för övrigt stora arbetsbördan, 
är öppna för vidareutbildning inom området naturvetenskap och teknik. Den entusiasm och energi 
de lägger ner kommer med all säkerhet att gynna många barns framtida liv i ett teknologiserat 
samhälle. Projekt NT:s koppling till högskolan i Gävle och dess pedagogutbildningar, 
specialiserade på naturvetenskap och teknik, kan ses som en del av lösningen. Lärarutbildningar 
med inriktning mot naturvetenskap och teknik har också sin självklara plats i dagens samhälle, 
liksom projektverksamhet av det slag som förekommit i Göteborg (se IPD-rapport 2003:05) samt 
som idag pågår i Gävle i form av det NTA-projekt som innefattar förskola, skola, och 
gymnasium. När nu Kommunstyrelsen satsar på denna form av kompetensutveckling - varför har 
högskolan i Gävle lagt ner denna specialisering i lärarutbildningen? Den form av utbildning 
många verksamma pedagoger sökt sig till och genomgått, har varit mycket kompletterande och 
har givit bra grundkunskaper i naturvetenskap och teknik, i arbetet med de yngsta barnen, 
förskolebarnen, där så många tidigare undersökningar visar att området bör introduceras. Ett 
liknande projekt har genomförts och utvärderats i Göteborg, och rapporten är väl värd att ta del 
av, bl.a. för att den innehåller så många omfattande undersökningsresultat. Rapporten ger dels en 
bild av teknikutbildningen för de äldre barnen i skolsystemet, dels innehåller den väl 
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underbyggda förslag till fortsatt förbättring av teknikutvecklingen i skolväsendet. 
 
Personligen ser jag att jag utvecklat min förståelse för teknikutvecklingens läroprocess, ökat min 
insikt om betydelsen av denna radikalt, liksom som en följd av detta förstått vilken oerhörd 
betydelse didaktiken runtom barnen har i detta avseende. Som en följd av detta framstår den 
specialisering jag själv gått av lärarutbildningen (med inriktning mot naturvetenskap och teknik) 
som långt mer grundläggande än jag kunnat föreställa mig när jag sökte den. Utbildningens 
positiva betydelse får i denna undersökning stå oemotsagd då ingen litteratur kunnat hittas som 
påvisar nackdelar med en satsning på naturvetenskap och teknik som inriktning för 
pedagogutbildningar.  
. 
Hur många pedagoger erbjuds då dessa möjligheter till kompetensutveckling? En bra fråga för 
dagens ansvariga inom skolväsendet att svara på ( se IPD- rapport 2005:10) Lärarutbildningar 
med inriktning mot naturvetenskap och teknik har sin självklara plats i dagens samhälle, liksom 
projektverksamhet av det slag som förekommit i Göteborg (se IPD-rapport 2003:05) samt som 
idag pågår i Gävle i form av ett NT-projekt som innefattar förskola, skola, gymnasium och med 
koppling till högskolan i Gävle och dess specialiserade kurser på naturvetenskap och teknik, 
speciellt riktad till redan verksamma pedagoger inom regionen. Då en viss eftersläpning i 
utbildningssystemet missgynnar den snabba samhällsutvecklingen inom teknologi, är det 
glädjande att se att så många verksamma pedagoger trots den för övrigt stora arbetsbördan, är 
öppna för vidareutbildning inom området naturvetenskap och teknik. Den entusiasm och energi 
de lägger ner kommer med all säkerhet att gynna många barns framtida liv i ett teknologiserat 
samhälle. När nu Kommunstyrelsen satsar på denna form av kompetensutveckling - varför inte 
högskolan i Gävle? Den form av utbildning många verksamma pedagoger sökt sig till och 
genomgått, har varit mycket kompletterande och har givit bra grundkunskaper i naturvetenskap 
och teknik, i arbetet med de yngsta barnen, förskolebarnen, där så många tidigare undersökningar 
visar att området bör introduceras.Ett liknande projekt har genomförts och utvärderats i 
Göteborg, och rapporten är väl värd att ta del av, bl.a. för att den innehåller så många omfattande 
undersökningsresultat. Rapporten ger dels en bild av teknikutbildningen för de äldre barnen i 
skolsystemet, dels innehåller den väl underbyggda förslag till fortsatt förbättring av 
teknikutvecklingen i skolväsendet. 
 
Notlyfte undervisning i naturt, kunskapsbygge för bättre undervisning i naturvetenskap och 
teknik" av Björn Andersson, Frank Bach, Mats Hagman, Maria Svensson, Lars-Göran Vedin, Eva 
West och Ann Zetterqvist (2005).  Denna IPD-rapport är en handlingsplan för att stimulera barns, 
ungdomars, vuxnas intresse för och kunnande i naturvetenskap och teknik. Arbetet är utfört av 
författarna på ett regeringsuppdrag för Myndigheten för Skolutveckling. Bakgrunden till 
uppdraget är att man sett en tillbakagång för Sverige enligt internationella mätningar, då man vid 
nationell utvärdering av åk. 9 fann mindre goda resultat. Utgångspunkten har varit uthållighet - 
man måste satsa minst 10 år för att uppnå ett mätbart resultat. Svenska lärare ligger i 
bottenregionen vad gäller kompetensutvecklingsmöjligheter, då man jämför med andra OECD- 
och EU- länder. Rapporten presenterar tre utarbetade guider, ( för skolans naturvetenskap, teknik 
och "tema miljö"). Syftet är att hjälpa lärare att se den egna insatsens betydelse för helheten. (s.3 -
5) Jag kommer här att fokusera på tekniken, då det finns möjlighet att titta på det separat. (min 
anm.) Den utvecklingspotential som alltid finns, har här uppmärksammats av författarna: 
"Kopplingen mellan högskola och verksamhetsförlagda delar i utbildningen framträder som svag 
och otydlig, vilket gör att utvecklingspotentialen som finns i HFU-VFU inte utnyttjas. Den 
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nyexaminerade läraren är därför mindre väl förberedd för att undervisa så att målen för biologi, 
fysik, kemi och teknik uppnås." (s.15) En viss inbyggd tröghet i utbildningssystem kan vara orsak 
till att NOT- ämnenas genomslagskraft är så låg. (s.17)" I direktiven för vårt arbete heter det: 
Lärarna bör vara i fokus för de insatser som föreslås, eftersom lärarnas kompetens och förmåga 
att utveckla undervisningen och entusiasmera eleverna är avgörande för att öka intresset och 
kunnandet. Den kompetens som åsyftas är väsentligen av innehållslig art. Det är fråga om att 
kunna bedriva och utveckla undervisning i naturvetenskap och/eller teknik." (s. 18) CETIS 
(Centrum för Tekniken i Skolan, ett nationellt resurscentrum för teknikundervisning i förskola 
och skola), har gjort undersökningar i slumpvis utvalda skolor, vilka visar att ca.50% av de  
intervjuade lärarna svarade att teknik inte omnämndes i skolans arbetsplan, samtidigt som lika 
många meddelade att man hade en lokal kursplan i teknik. (s.45) Man efterlyser också ytterligare 
projekt i samma riktning: "Möjligheten att söka statliga medel för kurser och projekt bör finnas 
kvar och förstärkas jämfört med den senaste satsningen på kompetensutveckling. Detta ska ses 
mot bakgrund av att de svenska lärarna i NO håller till i bottenregionen av OECD- och EU-länder 
när det gäller möjligheter till kompetensutveckling.” (s.87) 
  
Personligen ser jag att jag utvecklat min förståelse för teknikutvecklingens läroprocess, ökat min 
insikt om betydelsen av denna radikalt, liksom som en följd av detta förstått vilken oerhörd 
betydelse didaktiken runtom barnen har i detta avseende. Som en följd av detta framstår den 
specialisering jag själv gått av lärarutbildningen (med inriktning mot naturvetenskap och teknik) 
som långt mer grundläggande än jag kunnat föreställa mig när jag sökte den. Utbildningens 
positiva betydelse får i denna undersökning stå oemotsagd då ingen litteratur kunnat hittas som 
påvisar nackdelar med en satsning på naturvetenskap och teknik som inriktning för 
pedagogutbildningar. 
 
4.2.7 Teknikutvecklingens koppling till samhället 
 
Vårt samhälle är mycket teknologiskt avancerat idag, och enligt genusaspekten kan man se en 
risk för utslagning av både pojkar och flickor i samhället i framtiden, då de som först levererar 
respons på små barns teknikutveckling ofta är kvinnor, somliga mycket osäkra på sin kompetens 
inom området. Detta är ytterligare en orsak till slutsatsen att denna inriktning absolut bör ingå 
obligatoriskt i lärarutbildningen. Detta för att det är en realistisk syn på framtiden att vårt 
samhälle blir alltmer teknologiserad, inte mindre. Med långsiktigt framtidsperspektiv, vilket är 
nödvändigt att ha när det gäller små barns teknikutveckling, kan man se att bristande utbildning 
av pedagoger inom området är, och länge har varit ett allvarligt problem i vårt land. Jag hänvisar 
här till de OECD- och EUrapporter som visar att Sverige ligger på anmärkningsvärt låg nivå när 
det gäller äldre elevers studieresultat på området, se IPD-rapporterna i 1.2 Litteraturgenomgång, 
samt utdragna fakta ur IPD-rapport (Andersson,2005) i 4.3.6 Utbildningens betydelse för 
pedagogerna. 
  
Vårt samhälle är mycket teknologiskt avancerat idag, och enligt genusaspekten kan man se en 
risk för utslagning av både pojkar och flickor i samhället i framtiden, då de som först levererar 
respons på små barns teknikutveckling ofta är kvinnor, somliga mycket osäkra på sin kompetens 
inom området. Detta är ytterligare en orsak till slutsatsen att denna inriktning absolut bör ingå 
obligatoriskt i lärarutbildningen. Detta för att det är en realistisk syn på framtiden att vårt 
samhälle blir alltmer teknologiserad, inte mindre. Med långsiktigt framtidsperspektiv, vilket är 
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nödvändigt att ha när det gäller små barns teknikutveckling, kan man se att bristande utbildning 
av pedagoger inom området är, och länge har varit ett allvarligt problem i vårt land. (Jag hänvisar 
här till de OECD- och EU-rapporter som visar att Sverige ligger på anmärkningsvärt låg nivå när 
det gäller äldre elevers studieresultat på området, se IPD-rapporter i 1.2Litteraturgenomgången. 

 
4.3 Förslag till fortsatt tillämpning 
 
Genom att läsa denna uppsats kan möjligen även andra pedagoger inspireras till att 
vidareutveckla förskoleverksamheten i naturvetenskaplig - teknisk inriktning. Värdet av detta 
framstår allt tydligare för mig ju mer det egna seendet vidgas inom teknikutvecklingens område. 
Något den kanske också kan tillföra tidigare litteratur är tankarna runt förskolebarnets 
teknikutveckling i samklang med den egna identitetsutvecklingen, d.v.s. det lilla barnets ökande 
insikt om sig själv som egen individ i relation till omvärldens relationer och erfarenheter. 
Förskolebarnets teknikutveckling i sitt sammanhang, i det i allra högsta grad teknologiserade 
samhälle de växer upp i och förväntas förvalta och utveckla på ett kreativt sätt, med avsikt på 
både genusaspekt och miljömedvetande. Konsekvenser för både förskola, och i sin förlängning 
även skola och samhälle, skulle förutom de förväntade bättre resultaten i tester av ungdomar i EU 
och OECD-rapporter, vara att dagens barn och ungdomar ges större möjligheter att på ett mer 
konstruktivt sätt kunna hantera sin vardag. Frågeställningen har betraktats från flera olika håll, då 
syftet varit utökad kunskap om små barns teknikutveckling, vad den innebär, och hur vi som 
pedagoger bäst gynnar denna del av barnens utveckling. Enligt vissa referenter finns det inget 
större utbud av information inom just det här området. Svårigheter att hitta artiklar med substans 
inom just det område där frågeställningarna ligger har funnits, trots att mycket 
spädbarnsforskning pågår. För den som är intresserad av att vidareutveckla diskussionen, kan 
detta vara ett tips. 
 
Att utveckla och upprätthålla en öppen inställning till ett naturvetenskapligt- tekniskt sätt att lära, 
med tidiga, positiva erfarenheter som på ett naturligt sätt fortsätter genom skolans undervisning i 
dessa ämnen, måste vara en förutsättning för att vända den trend man kan se i utvärderingar av 
teknisk förståelse. "Det långsiktiga syftet av mera övergripande karaktär handlar dels om att på 
lång sikt utveckla undervisning och verksamhet med innehåll i naturvetenskap, teknik och miljö 
för främst barn i förskolan och yngre elever i skolan. Dels är det viktigt att särskilt 
uppmärksamma, utveckla och förändra övergången till nästföljande steg i utbildningen så att 
barnet/eleven skall kunna uppleva kontinuitet och progression i sitt lärande.” (Björneloo m.fl, 
2003 s.7–8) ”Ett sätt att utveckla nytt tänkande, och kreativa arbetsmetoder, kan vara via 
aktionsforskning.” Projektets inriktning mot lärares lärande kan hänföras till aktionsforskning 
(Rönnerman,1998), vars rötter återfinns hos socialpsykologen Lewi. Han satte fokus på en 
`spiralformad  process´ där den lärande planerar, agerar, observerar och reflekterar över 
förändringar i den egna sociala praktiken. Schön (1987) betonar vikten av att rikta 
uppmärksamheten mot den erfarna yrkesutövarens egen verksamhet." "Den egna beskrivningen 
av handling i yrket behöver bli föremål för självkritisk reflektion" (Björneloo, 2003 s.7–8) 
 
 Jönsson (1999 s.20) har gjort den glädjande upptäckten genom sin undersökning, att alla barn 
tyckte det var roligt att experimentera! Alltså en utmärkt förutsättning att lära vidare, väl värd att 
ta tillvara! Experimenterande verksamhet ute på förskolor och skolor öppnar för en helt annan 
inställning till inlärning över huvud taget, och kanske är detta den väg vi söker för att fånga upp 
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alla blivande elevers studielust? Den finns ju där. "Kunskapsbygge som ledstjärna: Vi tycker att 
det behövs en enkel och tydlig ledstjärna för arbetet med att förbättra undervisningen i 
naturvetenskap och teknik. Som en sådan föreslår vi metaforen `kunskapsbygge´. Detta bygge har 
både en social och individuell sida. Till den förra hör att kunskap ofta byggs tillsammans och att 
den kunskap som byggs görs tillgänglig för andra att använda, kritisera och vidareutveckla. Till 
den senare hör att individen bearbetar information och anstränger sig att bygga en egen 
förståelse" (Andersson m. fl, 2005 s.19) En annan aspekt av undervisning i naturvetenskap är att 
den kan stärka utveckling av matematiska begrepp. Genom att serieordna föremål efter olika 
egenskaper tas ett första steg mot kvantifiering och mätning. Grafisk framställning av mätserier, 
t.ex. temperatur som funktion av den tidiga förståelsen för koordinatsystem, och som underlag för 
funktionsbegreppet. Undervisning i NA-ämnen kan berika skoltiden för barn stärka 
självförtroendet, stimulera läsutvecklingen och begreppsbildningen i matematik. (Andersson m.fl, 
2005 s.35) 
 

4.4 Teknikutvecklingens koppling till utbildning 
  

 Sett ur pedagogens lärandeperspektiv har bakgrunden till mitt eget medvetande om barns 
teknikutveckling startat i och med att jag arbetat med yngre förskolebarn. Självupplevda brister 
inom naturvetenskap och teknik har lett till vuxenstudier i matematik, naturvetenskapliga ämnen 
och teknik på gymnasienivå. För att kunna överblicka och därmed respondera de yngsta 
förskolebarnen på ett kreativt sätt har lärarutbildningens inriktning mot naturvetenskap och teknik 
givit stimulans för hittills alltför oklara tankegångar om barns teknikutveckling. Som avslutning 
på utbildningen har möjlighet givits att göra examensarbete om en frågeställning med anknytning 
till förskolebarns teknikutveckling för att lättare kunna definiera den. Att bredda och fördjupa 
egna kunskaper för att kunna matcha de yngsta barnen tidigt i utvecklingen och höja nödvändig 
kompetens inför deras framtida liv framstår som viktigt sett ur barnperspektiv. Digniteten i 
problematiken har klarnat mer och mer under läroprocessens gång. "När det gäller fortbildning 
kan utgångspunkten med fördel vara att lärare/ lärarstuderande och forskare/ handledare tar sig an 
ett gemensamt problem nämligen att försöka förbättra undervisningen inom ett visst område, och 
bygger kunskap om detta utifrån sina olika kompetenser och sin förmåga att generera nya 
ideér."(Andersson m.fl, 2005 s.19) 
 
 "Kompletterande och interagerande syfte, riktas mot lärarens tänkande samt mot barnets 
tänkande och handling" "Det närliggande syftet var att utveckla medvetenhet hos lärarna om en 
egna synen på, och kunskap om omvärlden vari naturvetenskap, teknik och miljöperspektivet kan 
urskiljas. Det innebär bland annat att kunna analysera problematisera och identifiera fenomen och 
företeelser i omvärlden som även kan beskrivas genom naturvetenskapliga förklaringsmodeller." 
(Björneloo m.fl, 2003 s.7–8) Argumentationen för undervisning i naturvetenskap och teknik är 
allvarlig: " Å ena sidan handlar det om initierad demokratisk styrning och kontroll av samhällets 
framtida väg, å andra sidan är det fråga om att vidmakthålla och utveckla de båda 
kunskapsområdena. Om de förfaller påverkas hela samhället " "Ingen skulle då kunna använda 
naturvetenskapliga begrepp som t.ex. energi, ström, spänning, elektriska och magnetiska fält, 
atomer, molekyler, kemiska reaktioner, pH, DNA, virus, bakterier, blodomlopp, och mycket 
annat, vilket i sin tur skulle leda till att det moderna samhälle som vi känner obevekligt vittrade 
sönder.”(Andersson m.fl,2005 s.33)  Teknikämnet etablerades som självständigt ämne med egen 
kursplan 1994. "Arbetet med att etablera teknik som ett obligatoriskt inslag i den reguljära 
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undervisningen har sedan dess gått framåt, ehuru långsamt."  "Teknik har funnits med som 
innehåll i grundskolan allt sedan dess första läroplan 1962." " I Lgr 1980 görs teknik till ett 
obligatoriskt ämne, genom att två studieveckotimmar i veckan `öronmärks´ för teknik i timplanen 
för högstadiet, under naturorienteringen.” (Andersson m.f.l, 2005 s.43). 

 
4.5 Teknikens koppling till samhället 
 
Rystedt och Säljö visar i sina resonemang att teknisk kunskap har delegerats till tekniken (2008 s. 
96 ) En annan aspekt på vårt högteknologiska samhälle är det otroliga informationsutbud vi, 
liksom våra barn, översköljs av varje dag.  "..vår värld, våra dagliga liv och våra arbeten har blivit 
mer abstrakta, bland annat beroende på den teknologiska utvecklingen och alla de nya medier 
som vi ständigt använder. Vi brukar här använda metaforen informationssamhälle eftersom 
information utgör en central produkt och det abstrakta arbetet dominerar alltmer i 
samhällsutvecklingen. (Rystedt och Säljö, 2008 s.182)  Anderssons m. fl. innehållsrika rapport tar 
även upp och problematiserar informationssamhället. "Om dagens överrika informationsmiljö. 
Mängden av lagrad information tillväxer i rask takt. I slutet av 80-talet ansågs fördubblingstakten 
vara fem år, för `kvalificerad´ information sju år. Flödet av information ökar. Reklam väller in i 
brevlådan, inte minst den elektroniska. Antalet TV och radiokanaler blir allt större. Trafiken på 
Internet tätnar. Konkurrensen om uppmärksamhet frestar till förenklade och slagordsmässiga 
budskap. Intressegrupper försöker definiera vilka problem som skall stå på dagordningen i media 
- på ett sådant sätt att det sammanfaller med de egna intressena. En annan teknik är att tolka 
tillgängliga fakta så att de stämmer med de egna målen. Med andra ord kan man säga att 
specialiseringens och sektoriseringens pris är fragmentering av kunnande. Snuttifiering 
uppkommer när kunskap eller information uppträder i ett antal tämligen oberoende småpaket, 
moduler, fragment, snuttar."  Man konstaterar sedan att skolans uppgift att `ge överblick och 
sammanhang´ så att eleverna `skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett starkt 
informationsflöde och en snabb förändringstakt som både angelägen och viktig´.” Man 
konstaterar i rapporten att svårigheter att hänga med för eleverna leder till att memorering får 
ersätta förståelse (Andersson m.fl, 2005 s.25-26). 
  
Då 1994 års läroplan antagits, med teknikämnet som eget ämne och egen kursplan, utnämnde 
regeringen år 1996 Centrum för Tekniken i Skolan (Linköpings universitet) till nationellt 
resurscentrum för teknikundervisning i förskola och skola. Samhällets krav på teknologisk 
specialkompetens inom många områden, samt all den vardagsteknologi det uppväxande släktet 
dagligen konfronteras med har lett till att det blir viktigt att kunna ge redan de yngre barnen 
respons på deras tidiga tekniska utveckling. Idag kan man se ett glapp mellan de högteknologiska 
krav som dagligen ställs, och den grundläggande förståelsen för de ursprungliga funktioner, varur 
samhällets teknikutveckling härstammar. Hur ska man som uppväxande barn kunna förstå dels 
den komplicerade teknologiska vardag man själv är en del av, dels förstå ursprunget till den, så 
att förståelsen för sin egen vardag knyts samman med en reell utveckling? Nyheter, som dagligen 
präglar våra liv, spreds förr från mun till mun. För ca 300 år sedan började nyheter publiceras i 
tidning, som få kunde läsa eller hade råd att köpa. För drygt 200 år sedan utvecklades tidningar 
och brevskrivande som nyheter, man införde postdiligens med hästskjuts som delade ut nyheter. 
För drygt 100 år sedan tillkom telefonen. Man vevade på en vev, kom till en telefonist, begärde 
det nummer man ville prata med, och blev kopplad dit. Senare kunde man ringa direkt från 
telefonen, idag kopplar datorer samtalen. Det ljud som från telefonens mikrofon omvandlas till 
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elektriska signaler, går ut i ledningar, och omvandlas till ljud i mottagarens telefon. 
Informationsutbudet ökade i och med att radions kristallmottagare blev upptäckt. Nu sändes 
nyheter flera gånger om dagen. Efterhand byggdes radioantenner, som tog emot och omvandlade 
radiovågor till elektriska signaler, som omvandlas till ljud i radions högtalare. TV började sändas 
för ca 70 år sedan, det första svart-vitt och flimrande. Idag har vi mängder av kanaler som 
konkurrerar om vår uppmärksamhet. (Dahlström m.fl, 1985 s.32–37)   
 
 ”Informationsöverflöd och hälsa. Då detta kapitel skrivs har tre medicinprofessorer just 
publicerat en artikel som handlar om svårpreciserade  `ont i kroppen´ eller  `ont i själen´ tillstånd. 
"De framhåller bl.a. att vår hjärna är anpassad till den lilla jägar / samlargruppens hårda 
livsvillkor men att den nu skall hantera informationssamhällets störtflod av sinnesintryck, 
utmaningar, krav och möjligheter.” Kan hjärnan sovra mellan det livsviktiga, det någorlunda 
angelägna och det onödiga, undrar de, och fortsätter: "Det ständiga informationsflödet gör 
återhämtningspauserna både kortare och färre. Vi sover allt mindre, och blir därför sårbarare.” 
"Från början var naturvetenskapen i mycket stor utsträckning skild från tekniken, men nu är de 
båda kunskapsområdena sammanvävda. "De båda samhällsorienterande krafterna naturvetenskap 
och teknik ger upphov till både problem och möjligheter. En ökad omsättning av materia och 
energi ger upphov till att naturen påverkas alltmer. Exempel på detta är ökningen av 
utrotningshotade arter, samt ökningen av mängden växthusgaser i atmosfären.  
Molekylärbiologins genombrott reser olika etiska frågor angående t.ex. genmodifierade 
organismer, stamcellsutnyttjande, och kloning. Kan och får man ta patent på liv? " (Andersson 
m.fl, 2005 s.32) Dahlström, m.fl. har lagt in hela den historiska aspekten av vår tids tekniska 
vardagsfunktioner och redogör noggrant vid varje uppfinning hur den uppstått i tidig form, och 
därur vidareutvecklats, vilket ger bra grundkunskaper om teknikens utveckling genom tiderna.  
Hur ser framtiden ut? Dricker vi renat avloppsvatten? Äter vi piller istället för mat? Har alla 
datorer hemma? Har vi sängar med inbyggd TV, radio, video o.s.v.? Har vi `städrobotar`? Klarar 
vi oss utan maskiner? Har vi alltid råd att köpa nytt? Odlar alla egna grönsaker? Sparar vi energi?  
Hur? (Dahlström m.fl,1985 s.40-41) 
 
4.6 Sammanfattning och slutsats 
 
Av det material som insamlats, och den litteratur som genomlästs, är det tydligt att de 
teknikkunskaper som mätts i undersökningar bland dagens ungdomar inte alls är 
tillfredsställande. Samtidigt har alla de undersökningar som gjorts visat på vikten av en väl 
integrerad naturvetenskaplig och teknisk kunskap hos de verksamma pedagogerna, för att kunna 
erbjuda en god didaktisk handledning av barn på förskola och skola. Med den vetskapen är olika 
former av utbildningar av både blivande och verksamma pedagoger oundgängliga. All satsning 
som gjorts på dessa former av pedagogutbildningar visar att de blivit väl mottagna av 
pedagogerna, som visat stor entusiasm inför möjligheten att vidga sin kompetens i anslutning till 
professionen. De observationer som gjorts på förskolor anslutna till pågående Projekt NT visar 
alla samma sak – en pedagogisk medvetenhet om naturvetenskaplig – tekniska 
inlärningsprocesser leder till ökad didaktik, och därmed större utrymme runt varje barns 
teknikutveckling. Den enkätundersökning som gjorts i samband med denna studie visar på stor 
öppenhet i pedagogernas inställning till förskolebarnens teknikutveckling, ett motiverat didaktiskt 
förhållningssätt.  Litteraturen, liksom läroplanen visar att de mål Lpfö98 ställer upp inom 
teknikutveckling för förskolebarn, uppfylls då pedagoger erbjuder barn möjlighet till 
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teknikutveckling. Litteraturen visar också på ett välkänt fenomen i utbildningsväsendet – en 
eftersläpning som kan pågå i många år efter att en påtalad brist konstaterats. De projekt inom 
området som påbörjats blir därför så mycket viktigare. Högskolan i Gävle gör här en stor insats, 
både genom sina specialiserade lärarutbildningar, och sitt samarbete med Projekt NT, genom att 
erbjuda verksamma pedagoger nödvändig kompetens inom området naturvetenskap och teknik. 
Med fortsatta satsningar på pedagogutbildningar med naturvetenskap och teknik, som 
obligatoriska ämnen, eller som specialiseringar, kan vi gynna de framtida barnens 
teknikutveckling och senare kompetens. Med tålamod och fortsatt intresserade pedagoger 
kommer dessa sedan länge påtalade brister i elevernas kunskaper i naturvetenskap och teknik 
förhoppningsvis successivt att försvinna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 45



Referenslista 
 
Andersson, Björn m. fl. (2005)  Notlyftet .Kunskapsbygge för bättre undervisning i 
naturvetenskap och teknik. ( NA-spektrum nr. 26,  IPD- rapporter 509; 2005:10) .  Göteborgs 
Universitet, Pedagogiska Institutionen, enheten för ämnesdidaktik, Göteborg. 
 
Bender,  Lionel (1991)Fakta i närbild. Uppfinningar.  Historien om våra uppfinningar – hur 
 de kommit till och hur de förändrat världen.  Bonniers  
 
Björneloo, Inger m.fl. (2003). Stenar sjunker hur små de än är… Kompetensutveckling i natur-
vetenskap, miljö och teknik med personal inom barnomsorg och skola.   ( IPD-rapport nr. 
2003:05)  Göteborgs Universitet, Göteborg. 
 
Dahlström,  Kristina m.fl.(1985).  Vi forskar, läser och lär . Teknik hemma.  Biblioteksförlaget 
AB, Stockholm  
 
Dahmström,  Karin (2005). Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning. 
Studentlitteratur, Lund  
 
Ellneby,   Ylva (2007). Barns rätt att utvecklas. Natur och Kultur, tryck: WS Bookwell, Finland  
 
Forsberg ,Ulla & Holmlund, Kerstin (1990) Kreativ teknik. Studentlitteratur, Lund 
 
Jacobsen, Jan (1993) Intervju – Konsten att lyssna och fråga. Hans Reitzels Forlag, Köpenhamn 
 
Johansson  & Svedner (2001).  Examensarbetet i lärarutbildningen. Kunskapsföretaget i Uppsala 
AB Läromedel o utbildning   
 
Jönsson, Susanne (1999) Hur barn lär teknik. Examensarbete BUP 99:29. Högskolan i Gävle, 
Institutionen för Naturvetenskap och Teknik, Gävle. 
 
Krag Jacobsen,  Jan (1993). Intervju. Konsten att lyssna och fråga. Studentlitteratur, Lund 
 
Lagerholm, Karin (1987). Teknik för förskolan. Studentlitteratur, Lund 
 
Ribrant  Katarina (1975).  Hur då då? En faktabilderbok för barn i förskoleåldern. Williams 
Förlags AB 
 
Rystedt,  Hans (2008). Kunskap och människans redskap: teknik och lärande.  Studentlitteratur 
  
Skolverket(2006) Läroplan för förskolan Lpfö98. Danagårds grafiska, Ödeshög 
 
Trageton,  Arne. (1996). Lek med material – Konstruktionslek och barns utveckling. Runa Förlag 
AB 
 
Trost, Jan  (2005). Kvalitativa intervjuer.  Studentlitteratur, Lund 

 46



 
 
Widerberg, Karin (1994)Att skriva vetenskapliga uppsatser. Studentlitteratur, Lund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 47



BILAGA 1. 
 
Observation 9: Utelek (sand) : Ett barn (3-4 år) tar upp en näve sand med höger hand, 
penselgrepp, och lägger sanden ovanpå vänster handrygg (Vä handflata vänd nedåt). Barnet 
plattar noggrant till sanden med höger hand. Tittar på resultatet ovanpå vänster hand. Tar upp en 
del av sanden med höger hand, fingertoppsgrepp, och känner på sanden genom att dra den mellan 
höger hands fingrar. Tittar hela tiden på höger handens aktivitet, men vänder under tiden på 
vänster hand så att handflatan kommer uppåt. Låter sanden rinna via högra handens tumme och 
pekfinger, ner i vänster hands handflata . Tittar på bägge händernas samspel. Sanden är enda 
material och händerna enda verktyg.  
 
Analys: Upplevelsen och aktiviteten är helt och hållet av sensomotorisk –  finmotorisk  karaktär. 
Barnet reflekterar under hela observationen, kombinerar de taktila intrycken med synintryck.   
Också en slags teknik, som styrs av medvetna avsikter. 
 
Observation 10: Utelek (sand): Två barn (ca. 4 år) står upp i sandlådan och gräver i samma grop 
med var sin liten spade. De får därmed lov att böja kroppen i 90 % vinkel, vilket inte tycks 
bekymra dem. De hjälps åt att gräva en djup, relativt liten grop med alldeles raka kanter,( 
cylinderformad). De gräver länge och fokuserat. Sanden är material, spadarna och kropparna 
verktyg.  
 
Analys: Här har den tekniska utvecklingen omfattats till att utgå från ett bestämt mål, som delas 
av två samarbetande individer, med sand som material och spadar som verktyg. Då avsikten att 
forma raka kanter inte är alldeles enkel att genomföra har barnen löst detta genom att stå upp, så 
att de hela tiden kan kontrollera att de inte avviker från den cylinderformade grop de avser att 
gräva. De små spadarna gör att de måste stå böjda i 90 % vinkel, samt böja benen lite mer ju 
djupare gropen blir. Det är en koordination som kräver fokus. 
Här har den tekniska utvecklingen omfattats till att utgå från ett bestämt mål, som delas av två 
samarbetandebarn. 
 
 Observation 11: Utelek (sand): Vid sandlådans avgränsande brädor händer mycket. Två barn (2-
3 år) gör sandkakor i hinkar, som de välter upp på sandlådans omgivande brädor. Ett tredje barn, 
något yngre, har fyllt en hink med sand men välter inte hinken. Barnet försöker hela tiden mäta 
möjligheterna med blicken, tar ögonkontakt med mig (vuxen), vilket resulterar i vänliga blickar 
tillbaka. Barnet söker då verbal lösning på problemet: "Kan inte." Barnet illustrerar detta genom 
att med hela kroppen försöka åskådliggöra hur tung hinken är att lyfta. Materialet är sand och 
sandhink, verktygen de egna händerna, och de bedöms inte som dugliga av barnet. 
 
 Analys: Barnet har en bestämd uppfattning om svårighetsgraden i handlingen kontra sin egen 
kapacitet. Att söka hjälp är utifrån den uppfattningen konstruktivt, men leder inte till ett 
utvecklande av den egna självuppfattningen. Att inte pröva, leder till att barnet begränsar sig själv 
i sina aktiviteter. Det kan ibland vara en balansgång mellan att stödja barn konstruktivt – aktivt, 
och stödjande – passivt. Pedagogers insatser måste i dessa fall variera, för att öppna upp barnens 
föreställningsförmåga, och ge dem vilja att försöka.  
 
Observation 12: Utelek (gungor): 
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 Barnen på gungorna provar sig fram.  Två barn gungar tillsammans, men istället för att sitta 
mittemot varandra, så gungar de i "samma färdriktning" på en däckgunga. Det ser ut att gå 
utmärkt. En gungställning har babygungor. Där sitter en ettåring i varje gunga. En av dem sitter 
något bakåtlutad, lite slapp i kroppen. Den andra sitter framåtlutad, med hela kroppen alldeles rak 
och spänd. Ingen av dem sitter som de äldre barnen gör - med vikten på baken. Vid småbarn nr. 1 
står ett annat barn (3-4 år) och ger barnet fart. Från andra hållet ger ett annat barn (också 3-4 år)  
fart, men detta barn delar sin uppmärksamhet mellan småbarn 1 och småbarn 2 . Materialet är 
gungorna, verktygen de egna kropparna. 
 
Analys: Att anpassa kroppen efter en gunga är svårt - den ändrar ju kroppens förutsättningar hela 
tiden, om än i en regelbunden förändring så länge farten är densamma. När det äldre barnet aktivt 
växlar mellan de två småbarnens behov måste detta ge en hel mängd kunskaper, som t.ex. "Hur 
använder jag min kraft för att gungan ska ta fart?" "Hur mycket kraft behövs till den gunga jag är 
ensam om att gunga, och till den där vi är två som hjälps åt?", "På vilket sätt ger jag fart - skiljer 
det sig när småbarnen sitter olika?" Då det aktiva barnet hela tiden växlar mellan de olika 
funktionerna, ser koncentrationen mycket hög ut, vilket kan tolkas som en klar lärandesituation 
som stimulerar till fortsatt koncentration. 
 
Observation 13 : (Utelek, gungor)  Barnen ( ett par 4-5 åringar) sitter mittemot varandra i en 
däckgunga . Barnen prövar gungornas motstånd, tyngdraften och sin egen riktade kraft, på olika 
sätt. De upptäcker hur gungan reagerar, och skrattar. Två yngre ( 2-3 år ) sitter likadant som de 
äldre barnen, på gungan bredvid. De tittar på de större barnen, och får tydligen en impuls att 
själva öka sin fart. De imiterar de äldre barnens rörelser med benen. De två äldre barnen har nu 
övergått till att rikta kraften snett åt vänster - nedåt omväxlande med riktning snett åt höger – 
nedåt.De synkroniserar sina rörelser med varandras så att gungan effektivt och smidigt snurrar 
först åt ena hållet, sedan åt det andra. Barnen skrattar. De två yngre barnen slutar nu sina försök 
att uppnå samma resultat som de äldre genom att imitera. De sitter nu helt stilla på sin gunga och 
iakttar de äldre barnens aktivitet. Materialet är gungan, verktygen de egna kropparna. 
 
Analys: Genom att rikta kraften rakt framåt - nedåt kan de äldre barnen få gungan att gunga fram 
och tillbaka i allt högre hastighet. De experimenterar med sin egen kraft och samspelar med 
varandras rörelser för att uppnå hög hastighet i gungandet. De yngre barnen försöker ta efter de 
äldre, för att uppnå samma höga fart, men misstolkar kraftens riktning, och har svårt att samspela 
så att de kombinerar sina rörelser med varandra. (Rörelserna ska ju växla i gungans olika faser). 
Deras kraft kommer därför oavsiktligt att riktas nedåt - bakåt istället.  De åstadkommer endast 
svaga rörelser med gungan, och är inte nöjda. Då de äldre barnen börjar snurra på sin gunga, blir 
de yngre barnen fascinerade, och tittar oavvänt på dem. De glömmer bort att försöka uppnå någon 
rörelse själva, genom imitation, och kan troligen inte föreställa sig hur det ska gå till innan de 
erövrat det första kunskapsområdet – att få gungan att röra sig fram och tillbaka.  
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BILAGA 2. 
 
 Enkätundersökning. 
               
Verkar barnen i 
barngruppen 
intresserade av 
teknik? 

1. ja nej Vet inte alls 

Är du själv 
intresserad av 
teknik? 

2. Ja  nej  

Finns det tillfällen 
under dagen då ni 
delar 
teknikintresset 
med varandra? 

3. ja nej Vet inte/ Har inte 
tänkt på det 

Finns det andra i 
arbetsgruppen som 
delar 
teknikupplevelser 
med barnen? 

4. ja nej Vet inte/Har inte 
tänkt på det 

Är detta i så fall ett 
medvetet val från 
din sida? 

5. 
 

ja nej Det har varierat 

Tror du det är ett 
medvetet val från 
dina 
arbetskamrater? 

6. ja nej Vet inte 

Har ni planerat in 
dessa tillfällen ? 

7. ja nej Det har varierat 

Har ni planerat in 
dem tillsammans 
eller var för sig, 
(om de är 
planerade)? 

8. tillsammans Var för sig Det har varierat 

Delar barnen 
teknikupplevelser 
med varandra 
under dagen? 

9. ja nej Vet inte alls 

Tror du att det har 
hänt att det varit 
planerat från deras 
sida? 

10 ja nej Vet inte alls 

Verkar dessa 
stunder av teknik 
vara givande för 

11. ja nej Vet inte alls 
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barnen (utifrån 
deras reaktioner)? 
Om du är 
inblandad – får du 
själv ut något av 
dem? 
 

12. ja nej Det har varierat 

Finns det något 
teknik – projekt 
eller någon teknik-
ide´du skulle vilja 
utveckla? 

13. Ja nej Vet inte/ Har inte 
tänkt på det 

Finns det några 
hinder för att 
genomföra den? 
 

14. Ja nej Vet inte 

Om det finns 
hinder – vilka är 
de? 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Kan det finnas 
något sätt att ta sig 
förbi hindren?   

16. Ja  nej Vet inte 

Om du ser några 
vägar – hur ser de 
ut? 

17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Kan man tänka sig 
att ta upp teknik 
som en punkt på 
avdelningsmöten? 

18. ja nej Vet inte/ Har inte 
tänkt på det 

Föredrar du att 
fånga tillfällen när 

19. ja nej Det varierar 
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de dyker upp 
under dagen? 
Skulle du kunna 
tänka dig att börja 
dokumentera 
sådana spontana 
inlärningstillfällen 
efteråt? 

20. ja nej Vet inte/ Har inte 
tänkt på det 

 
 
 

    

 
 
Svar på enkätfrågorna av pedagoger i verksamhet inriktad mot naturvetenskap och teknik: 
(Övriga svar på frågorna finns representerade i 3.Resultat.) 
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Fråga 4: Finns det andra i arbetsgruppen som delar teknikupplevelser med barnen? 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ja nej varierar övrigt bort fall

Serie1

 
Fråga 5:Är detta i så fall ett medvetet val från din sida? 
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Fråga 6: Tror du att det är ett medvetet val från dina arbetskamrater? 
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Fråga 7: Har ni planerat in dessa tillfällen? 

0

10

20

30

40

50

60

70

till
sa

m
m

an
s

v ar
 fö

r s
ig

va
rie

ra
r

öv
rig

t

bortf
al

l

Serie1

 
Fråga 8: Har ni planerat in dem tillsammans eller var för sig (om de är planerade?) 
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Fråga 10: Tror du att det har hänt att det har varit planerat från deras sida? 
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Fråga 13: Finns det något teknikprojekt eller någon teknik-ide´ du skulle vilja utveckla? 
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Fråga 14: Finns det några hinder för att genomföra den? 
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Fråga 15: Om det finns hinder – vilka är de? 
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Fråga 16: Kan det finnas något sätt att ta sig förbi hindren? 
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Fråga 17: Om du ser några vägar – hur ser de ut? 
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Kan man tänka sig att ta upp teknik som en punkt på avdelningsmöten? 
 
 
 

Fråga 19:Föredrar du att fånga tillfällen när de dyker upp under dagen? 
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Fråga 20:Skulle du kunna tänka dig att börja dokumentera sådana spontana inlärningstillfällen 
efteråt? 
 
BILAGA 3. 
Intervjuundersökning. De skriftliga intervjuer som planerades användas som uppföljning till 
enkätundersökningen (bägge  med kvalitativ in riktning) föll på sin egen djuplodande utformning. 
Möjligen kan den användas som uppföljning en längre tid efter att man påbörjat en satsning på 
verksamhet inom området. Dock ej i direkt anslutning till enkätundersökningen på 20 frågor, då 
enkätens utformning hela tiden krävde ett aktivt förhållningssätt av de utvalda pedagoger och 
andra vuxna i barnens dagliga miljö. Majoriteten av dem som erbjöds fylla i intervjun efter att 
enkäten var ifylld, tackade nej. Här kan den påtalade tidsbristen, liksom arbetet med att besvara 
enkätfrågorna vara orsaken, men även en möjlig oförmåga hos mig själv att formulera öppna 
frågor på ett intresseväckande sätt, kan vara orsaken till det extremt stora bortfallet. Jag bifogar 
ändå intervjun i sin originalform bland bilagorna, då svaren på de frågor som besvarats givit mig 
möjlighet till reflektion. Även en barnintervju utvecklades alldeles i början av processen, och de 
frågorna har funnits med i bakhuvudet under mina reflektioner av barnobservationer. Denna är 
helt oanvänd, då jag såg möjligheten att få svar på dessa frågor som större via barnobservationer 
Denna oanvända barnintervju finns inte med bland materialet 
 
Intervju: 
 
1 . Vid vilka tillfällen under dagen tycker du att barnen stimuleras tekniskt? 
 
2. Kan du beskriva några av dessa tillfällen?  
 
3. Vad anser du som pedagog att du kan göra för att gynna barnens spontana in lärning dessa 
gånger?  
 
4. Vad anser du som pedagog att du bör låta bli att göra, för att inte hämma denna inlärning? 
 
5. Hur tidigt i åldrarna kan du se ett teknikintresse hos barnen? 
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6. Håller det i sig, avtar det eller ökar det? ( En ungefärlig uppskattning från din sida) 
 
7. Vad tror du att det kan bero på? 
 
8. Är teknik någonting nytt eller gammalt för dig? 
 
9. Hur tror du barn upplever teknik idag? 
 
10. Vad kan barnen vinna på att bli tekniskt stimulerade och bekräftade? (Ge exempel) 
 
11. Vad kan barnen vinna på att slippa bli tekniskt stimulerade? (Ge exempel) 
 
12. Vilken form av teknik tycker du själv är roligast? 
 
13. Kan du vidarebefordra det till barnen? 
 
14. Hur gör du då? 
 
15. Tycker du att barnen tar det till sig? (Ge exempel) 
 
16. Ser du om de för intresset vidare ( för sin egen del, och för andra barn)? 
 
17. Tror du att barnen är medvetna om att de jobbar med teknik, när de gör det? 
 
18. På vilka sätt kan du, som pedagog förstärka en upplevelse av teknik?  
 
 
 
BILAGA 4. 
 
Studiebesök. Ny nätverksverksamhet inom naturvetenskap – teknik (Projekt NT) har gjorts som 
komplement till undersökningen, för att komplettera bilden av verksamma pedagogers 
engagemang i stimulansen av förskolebarns tidiga teknikutveckling. De förskolor jag förlagt 
observationerna till har varit involverade i Projekt för Naturvetenskap och Teknik (Projekt NT). 
Ett nystartat nätverk för ytterligare förskolor som också vill arbeta mer natur och teknik, har 
utifrån egna ambitioner och med hjälp och stöd av Sofi Jonsevall.  För att kunna inspirera och 
motivera sig själva och varandra i arbete med teknik och naturvetenskap formulerar redan 
verksamma  pedagoger en ambition att vidareutveckla sin verksamhet i den naturvetenskapligt- 
tekniska inriktningen. Som ingång till ett ökat naturvetenskapligt - tekniskt tänkande för barn, 
men även för pedagoger, har man på en av förskolorna arrangerat ett eget "Upptäckarland". I 
denna lokal fanns stora möjligheter till egna upptäckter, då många olika slags material trängdes i 
hyllorna. Samtidigt fanns förelagda experiment att undersöka fritt, uppställda som en utställning, 
vilka hade resulterat i positiva reaktioner från både barn och pedagoger. Nätverket startades i 
samma avsikt, att införa mer naturvetenskap och teknik på ett roligt sätt för de berörda 
förskolorna. Genom skriftlig information om Projekt  NT, samt genom information av Sofi 
Jonsevall (kontaktperson för detta projekt) har denna projektverksamhet  på ett naturligt sätt 
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kompletterat de rapporter som i början av studien redovisar liknande verksamhet. (Se 1.2 
Litteraturgenomgång) Detta har varit av stor betydelse för undersökningen, eftersom det har 
kunnat styrka tolkningar och slutsatser utifrån observationer och enkät.  
 

 
bild 11. I samband med start av ett nätverk för förskolor, med avsikt att utveckla den tekniska och 
naturvetenskapliga verksamheten på förskolorna. Här får barnen prova vilka saker som flyter, 
och vilka som sjunker.(Förskola, studiebesök) 
 
 

 
bild 12. Det här på förskolan hittills oprövade materialet kan ge pedagoger en uppfattning av 
barns upplevelse, då de undersöker material. En sensomotorisk upplevelse som vuxna kanske inte 
alltid ser värdet av.(Förskola, studiebesök) 
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 bild 13. Materialutbudet avgör till viss del vad barnen har möjlighet att uppfinna och 
konstruera.(Förskola, studiebesök) 
 
 
Studiebesök. Ny nätverkverksamhet inom naturvetenskap – teknik (Projekt NT) har gjorts som 
komplement till undersökningen, komplettera bilden av verksamma pedagogers engagemang i 
stimulansen av förskolebarns tidiga teknikutveckling. Här  formulerar redan verksamma  
pedagoger en ambition att vidareutveckla sin verksamhet i den naturvetenskapligt- tekniska 
inriktningen. Som ingång till ett ökat naturvetenskapligt - tekniskt tänkande för barn, men även 
för pedagoger, har man på en av förskolorna arrangerat ett eget "Upptäckarland". I denna lokal 
fanns stora möjligheter till egna upptäckter, då många olika slags material trängdes i hyllorna. 
Samtidigt fanns förelagda experiment att undersöka fritt, uppställda som en utställning, vilka 
hade resulterat i positiva reaktioner från både barn och pedagoger. Nätverket startades i samma 
avsikt, att införa mer naturvetenskap och teknik på ett roligt sätt för de berörda förskolebarnen.  
Genom skriftlig information om Projekt NT, samt genom information av kontaktpersonen för 
detta projekt, har kunskapen om denna projektverksamhet  på ett naturligt sätt kompletterat de 
rapporter i början av studien, som redovisar liknande verksamhet. (Se 1.2 Litteraturgenomgång) 
Detta har varit av stor betydelse för undersökningen, eftersom det har kunnat styrka 
undersökningens tolkningar och slutsatser.  
 
BILAGA 5. 
 
Studiebesök 2: En lokal verksamhet i Hudiksvall som alltid förs på tal då man frågar efter teknik, 
är Mulle Meck. Här kan man finna stimulans för barnens teknikutveckling. Alla positiva 
omdömen som givits om denna barnverkstad realiserades, de barn som för tillfället befann sig där 
gjorde tydligt klart att de inte hade någon som helst önskan att gå därifrån. Även de allra minsta 
roade sig utan förbehåll. Här fanns möjligheter att själva använda material, att konstruera, att ta 
hem det man själv tillverkat, och att gå runt bland och in i Mulle Mecks hus, verkstad, trädkoja, 
flygplan, och rymdraket. Här fanns också rolig litteratur, som direkt vände sig till mindre barn, 
med klar koppling till teknik och konstruktion. 
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bild 14. Visst kan barn såga! I specialtillverkad låda, med spår för sågen och under överinseende 
av vuxen. (Mulle Meck, Hudiksvall) 
 
 
 
 

 
bild 15. Tillgången på material avgör till viss del vilka möjligheter som ges att uppfinna och 
konstruera. (Mulle Meck, Hudiksvall) 
 
BILAGA 6. 
 
Studiebesök 3.  På Hälsinglands museum (också i Hudiksvall) fanns en mängd intressant 
litteratur, men också all möjlighet att genom historien se bakåt för att upptäcka vilka våra 
vardagsföremåls föregångare var. En utställning för barn visade genom olika tält – små ”rum” 
olika aktiviteter som var vanliga att man fick inblick i naturligt förr.  Mjölkning av kor, 
redskapstält med olika verktyg från förr, och utanför – en halv båt, med fiskenät – från förr. Här 
fanns också de tidiga tekniska leksaker som var uppdragbara och därmed mekaniska föregångare 
till dagens pipande, tjutande självgående robotar och hundvalpar. Studiebesöken har bidragit till 
att vidga synen på betydelsen av studiebesök på museer,  relaterat till den tekniska identiteten hos 
varje litet barn. 
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bild 16. All den teknik som utvecklar sig i samspel med djur och natur, och som vi själva reglerar 
efter djurens och våra egna behov – vart tar den vägen? Historisk tillbakablick.(Hälsinglands 
museum) 
 
 
 

  
bild 17. All teknik som utvecklar sig i samspel med material i avsikt att konstruera något viktigt 
och värdefullt utifrån våra egna behov och materialets förutsättningar – vart tar de vägen? 
Historisk tillbakablick. (Hälsinglands museum.) 
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