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Sammanfattning 

Syftet med den här rapporten är att jag vill ta reda på hur många förskolor det finns i en 

kommun som jobbar med teknik. Sammanlagt var det 18 förskolor som deltog. Av dem var 

det 10 som ansåg att de jobbar med teknik. Många av förskolorna som svarade ansåg att det 

var viktigt att jobba med teknik på förskolan. 

 

Som metod har jag valt att använda mig av en enkät där de flesta frågorna var att svara genom 

att kryssa i olika alternativ. Jag har i mitt arbete även valt att försöka beskriva ”teknik” för att 

öka förståelsen utifrån vad jag menar när jag använder ordet teknik. 

 

Många av förskolorna svarade att de inte jobbade med teknik, vilket jag själv skulle vilja se en 

ändring på i framtiden. Att få upp intresset hos barnen tidigt skulle troligtvis öka mängden 

barn med tekniskt intresse i äldre åldrar. 
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1 INLEDNING 
I min undersökning vill jag ta reda på hur många förskolor det finns i en viss kommun som 

jobbar med teknik. För mitt arbete hade jag inte tänkt mig att tekniskt jobb skulle innefatta att 

bygga med lego och klossar, utan snarare el, tele och data, hur sakerna fungerar i vår omvärld. 

Jag anser att det är viktigt då teknik är ett ämne som inte verkar vara så synligt på förskolorna 

men ändå finns där. För att det även ska bli tydligare vad som menas med ordet teknik har jag 

valt att göra en kort förklaring av ordet. 

 

Jag valde den här undersökningen eftersom jag själv är intresserad av att jobba med teknik 

och barn. Då jag inom en snar framtid ska ut på fältet så var tanken att det kunde vara 

intressant att se vad pedagogerna i förskolorna anser. Jobbar vi med teknik? Samtidigt vill jag 

få reda på varför/varför inte förskolorna jobbar med teknik.  

 

1.1 Bakgrund 
Innan jag utförde undersökningen så visste jag själv inte så mycket hur det såg ut med 

tekniskt arbete på förskolorna. Jag hade dock tidigare hört att det fanns en förskola i 

kommunen som jobbade med teknik.  

 

Det är många ämnen som ska finnas med i arbetet med barnen och det är ont om tid för att 

hinna jobba medvetet med allt. I Lpfö 98 står det att förskolan ska ”nyttja material och teknik” 

samt att informationsteknik kan användas i olika processer Lpfö 98. I läroplanen för förskolan 

står det inte mycket om hur man kan jobba med teknik.  

 

1.2 Frågeställningar 
Mina frågeställningar: 

1) Hur många förskolor i kommunen jobbar med teknik?  

2) Varför/varför inte jobbar förskolan med teknik? 

3) Är det viktigt med teknik på förskolan? 

 

1.3 Litteraturgenomgång 

”Förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande inbegriper att forma konstruera 

och nyttja material och teknik” Lpfö 98.  

 

Vad betyder då teknik? Teknik är en benämning på människans metoder att utnyttja och 

omvandla resurser för att minska användandet av mänsklig kraft och för att öka 

levnadsstandarden (Wikipedia, 2009). I Rosberg, Björkholm och Osbeck (2007) står det 

”Teknik, sammanfattande benämning på alla människans metoder att tillfredställa sina 

önskningar genom att använda fysiska föremål. […] Teknik har sitt ursprung i grekiskan och 

betydelsen är där ungefär konst eller hantverk” (sid . 1:6) 

 

Ett ökat tekniskt intresse hos barnen är viktigt för att de ska förstå sig på den teknik som idag 

används (Teknikföretagen, 2005). Att få reflektera och använda sig av tekniken kan göra att 

barnen får ökad förståelse för hur saker fungerar (Forsberg & Holmlund, 1990).  

 

Att tekniken inte förekommer så ofta beror på att pedagogerna saknar intresse (Lagerholm, 

1987). Det är även en kunskapsfråga att kunna jobba med teknik på förskolan och kunna svara 

på barnens frågor (Lagerholm, 1987). Även den bilden pedagogerna har fått av teknik från 

början gör det svårt att påverka deras ovilja till att ha teknik på förskolan (Björkman, 2002).  
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Teknik är något som finns runt om oss hela tiden i vardagen: dragkedja, tv, konservöppnare, 

elvisp m.m. (Björkman, 2002). För att inte tala om alla de tekniska leksaker som förekommer 

både i hemmen och på förskolan. Det är leksaker som robotar och elbilar, men även tekniska 

leksaker som är kopior av vad vi använder i vardagen, t.ex tvättmaskin, elvisp, mikrovågsugn 

m.m. (Forsberg & Holmlund, 1990). Detta är teknik som vi hela tiden använder utan att tänka 

på hur det egentligen fungerar (Björkman, 2002).  

 

I dag går teknikens utveckling väldigt snabbt. Därför behöver dagens barn en grundläggande 

teknisk kompetens då det inom flera yrkesområden krävs att man har en sådan 

(Teknikföretagen, 2005). Förskolläraren måste ta mer ansvar för att få upp intresset för teknik 

och tekniskt arbete redan på förskolan (Claesdotter, 2002). Det handlar inte om att barnen 

måste lära sig, utan att göra barnen nyfikna och att utgå ifrån vad barnen själva redan har för 

kunskaper (Björkman, 2002).  

 

2 METOD 

2.1 Urval 
För att få ett korrekt svar på hur många förskolor som jobbar med teknik så har jag valt att 

använda mig av de 25 kommunala förskolor som finns i kommunen. I min undersökning 

framkommer det inte vilka förskolor som har svarat på enkäten. Allt som sägs eller skrivs 

behandlas med största diskretion så att inget ska kunna återkopplas till någon. 

 

I min undersökning fick jag ett bortfall på sju förskolor vilket är 28 % av förskolorna. Detta 

kan bero på att de kanske inte har tid att sätta sig och svara på en enkät. Det kan även bero på 

att jag skickade min enkät till föreståndarna som kanske inte fört ärendet vidare till 

avdelningarna eller att pedagogerna inte är intresserade av teknik och därmed inte svarat på 

enkäten. Jag anser att sju förskolor ändå inte är ett så stort bortfall av sammanlagt 25, även om 

jag helst hade sett svar från alla. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
Som undersökningsmetod har jag valt att göra en enkätundersökning, se bilaga 1. I enkäten 

har jag valt att använda förifyllda svarsalternativ för att göra enkäten lite enklare för 

pedagogerna att fylla i. De behövde bara fylla i det svar som bäst matchade vad de tycker. På 

några av frågorna fanns kompletteringsrader att skriva på.  

 

2.3 Procedur 
Innan enkäten fick sin form så skrev jag ner mina tankar om arbetet, frågeställningen, samt 

vad som skulle komma ut av den. Då det var en fråga om hur många förskolor som jobbar 

med teknik kändes det som att en enkät var den bästa metoden. När frågorna var formulerade 

efter mina frågeställningar diskuterade jag igenom dem med handledaren. Efter samtalet 

formulerades en del frågor om och det skrevs ett brev som bifogades med enkäten. Där 

framkom det vem jag är, vad jag ville och hur enkäten skulle behandlas efteråt. Det framhölls 

också noga att det var stor sekretess kring de uppgifter som kom fram i enkäten och att svaren 

inte skulle gå att koppla till vilka förskolor som svarat eller inte.  

 

När brevet och enkäten var klara valde jag att e-posta till föreståndarna på förskolorna. De 

fick två veckor på sig för att svara. Det meddelades också att de kunde sända svaren via e-post 

eller reguljär post samt att jag personligen skulle samla in enkäten genom ett besök i 

förskolorna. På det viset gavs det flera alternativa sätt att lämna svaret på.  
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Några dagar innan jag skulle samla in mina enkäter fick jag e-post från några förskolor att de 

inte hade tid eller inte ville fylla i enkäten innan jag skulle besöka dem. Jag skickade ut ett 

nytt e-postmeddelande med en kopia av enkäten där jag åter förklarade vad jag ville och gav 

dem några dagar till att svara på enkäten. Innan jag besökte förskolorna valde jag att ringa till 

alla innan jag skulle komma för att se om de hade svarat. Svaret jag fick var inte 

tillfredställande då enbart fem förskolor hade svarat på enkäten.  

 

Fem svar av 25 var alltså inte tillfredsställande så jag valde att besöka alla förskolor som inte 

svarat och fråga om de hade möjlighet att besvara enkäten. Jag presenterade då mig själv och 

vad enkäten hade för syfte. Då var det betydligt fler förskolor som valde att svara på enkäten, 

men de ville att jag skulle hämta den dagen därpå. Fyra förskolor valde att svara medan jag 

var där.  

2.4 Analysmetod 

För att komma fram till mitt resultat har jag sammanställt svaren som var i enkäten. Till att 

börja med delades enkäterna upp i tre högar, en för de förskolor som jobbar med teknik och 

en för de som inte jobbar med teknik samt de som inte deltog. För att se hur stort deltagandet 

var räknades det ut i procent vad förskolorna gett för svar. Därefter lästes svaren igenom, en 

hög i taget och förskolorna svar sammanställdes.  

 

Efter detta sammanställdes vad förskolorna hade gett för svar på frågor där de fick skriva ner 

svaren. Det var inte helt lätt att sammanbinda dessa svar då det är svårt att veta hur 

pedagogerna på förskolorna har tänkt. Det hade även tillkommit svar som inte var med som 

alternativ där pedagogerna inte tyckte att de förtryckta svaren passade.  

 

När det kommer till de förskolor som har svarat nej, att de inte jobbar med teknik, så var det 

enklare. Där räknades svaren ihop för dem som kunde/inte kunde tänka sig att jobba med 

teknik. Sedan sammanställdes vad förskolorna ansåg sig behöva för att kunna jobba med 

teknik. 
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3 RESULTAT 
På den första frågan som jag ställer i mitt arbete, hur många förskolor som jobbar med teknik, 

blev resultatet att 10 jobbar med teknik, 6 jobbar inte med teknik, 2 förskolor svarade olika 

mellan avdelningarna och 7 svarade inte på enkäten, se diagram 1.    

 
Diagram 1 Antal svar i procent 

 

3.1 Förskolor som svarat ja  
På frågan om personalen hade någon utbildning i att jobba med teknik och barn så var det  

15 av 28 pedagoger som ansåg sig ha utbildning, av de som fyllde i. Av de som inte ansåg sig 

ha utbildning inom teknik och barn framkommer det inte hur många pedagoger som jobbar på 

förskolan. Kommentarer som kom upp på förskolorna var att de har fortbildning hela tiden. 

Då teknik ingår i det mesta ansåg de att de fick teknisk utbildning. 

 

 Samtliga förskolor som svarat ja tycker ändå att det är viktigt att det förekommer teknisk 

verksamhet på förskolan. Några påpekade också för mig att det förekommer naturligt i arbetet 

med barn och att de utgick från barnens lek och intresse. Som exempel på vad de jobbar med 

för teknik på förskolorna så svarade de flesta ”bygg”. Några fler exempel som förskolorna har 

givit är:  

 Färg och form 

 Tankearbete, hur gör jag detta pussel 

 Experiment 

 Matematik 

 Rita och bygga efter mall 

 Duplo 

 Vattenlek 

 

När det kom till att planera tekniskt arbete så var det tre förskolor som svarade nej på frågan. 

En av dem hade då även gjort en tilläggskommentar att det förekommer dagligen i vardagen, 

att det är leken som styr vad det är som ska ske när de planerar för nya saker. Resterande 

förskolor hade lite olika tankar om hur de planerade tekniskt arbete. Svaren varierade från att 

det var barnen som bestämmer vad som ska göras, att materialet får stå framme så 

pedagogerna ser vad barnen leker med och sedan planerar utefter det, till att det var planering 

en gång i veckan och att experiment ingick dagligen. Det fanns även de som gjorde terminsvis 

planering, men att det föll in lite kontinuerlig planering också. Hälften av de förskolorna som 

svarat ja till att de har tekniskt arbete tyckte inte att planeringen var tekniskt uppbyggd.   

 

Svaret på hur man uppmuntrar barnen som inte vill jobba med teknik var väldigt olika. Det 

kan vara att barnen får titta på först, för att det ska byggas upp en uppmuntran hos barnen och 

att pedagogerna är förebilder för barnen. Det finns alltid något för alla barn som de vill göra 
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och det måste vara på barnens villkor. För att då underlätta delar man upp barnen i mindre 

grupper så att alla får en chans.  

 

Alla förskolorna, utom en, anser att tekniskt arbete påverkar barnens intresse för teknik i 

framtiden, men att det finns hinder för att jobba med teknik på förskolorna som gör det 

svårare. Anledningar till att pedagogerna inte jobbade med teknik på förskolorna var bland 

annat att det inte finns tillräckliga kunskaper hos personalen, att det är en kostnadsfråga då det 

är dyrt att köpa in material till förskolorna, samt att det är ont om utrymme. Pedagogerna 

påpekade också att det är en fråga om intresse, att pedagogerna skall vilja jobba med teknik. 

Den sista förskolan var osäker på om de tyckte att det påverkade intresset för framtiden. 

 

Trots detta var det ingen förskola som tyckte att det var oviktigt att jobba med teknik. Två av 

förskolorna hade lagt till egna rutor där de sa att teknik är något som ingår naturligt och finns 

med i styrdokumenten.   

 

3.2 Förskolor som svarat nej 
På frågan om förskolorna skulle kunna tänka sig att arbeta med teknik så var alla förskolorna 

överens om att de skulle kunna tänka sig det, förutom en. Förskolan som inte tyckte att det 

behövdes teknik i den pedagogiska verksamheten var fokuserad på en annan inriktning och att 

tiden inte räcker till för alla ämnen. 

 

Största källan till att förskolorna inte jobbade med teknik var brist på kunskap och därtill 

tillgången till materiel. Man ansåg att det är dyrt att köpa in nytt materiel som de kan behöva 

och att det krävs ett intresse från personalen att vilja jobba med teknik. Men för att öka 

intresset så skulle de kunna tänka sig studiebesök på förskolor som jobbade med teknik.  

 

En av förskolorna som hade sagt att de kan tänka sig jobba med teknik på förskolan håller på 

att iordningsställa ett rum för teknik och matematik.   
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4 DISKUSSION 
Det är väldigt olika hur de har svarat och framför allt hur de har tolkat frågorna. Tanken när 

jag ville ta reda på om förskolorna jobbade med teknik var om de jobbade med IT och saker 

som finns i vår vardag.   

 

När vi då kommer till enkäten och senare genomgång av den så är det bara specificerat vid en 

fråga vad det handlar om för teknisk inriktning, vilket inte gör det lätt för pedagogerna att 

förstå vad jag menar med teknik för just denna enkät. Det borde framkomma mycket bättre i 

enkäten vilken typ av teknik det handlar om, vilket också blev en fråga på ett par förskolor 

som jag kom ut till med enkäten.  

 

När jag själv börjar läsa på om teknik, vad det betyder, förstår jag att det inte var lätt att förstå 

vad jag menade med frågorna, då ordet teknik innebär, människans sätt att utnyttja resurser 

för att tillfredställa levnadsstandarden (Wikipedia, 2009 och Rosberg, Björkholm, Osbeck, 

2007)     

 

4.1 Sammanfattning 
De som har svarat att de jobbar med teknik har även gett förslag på vilken teknik de jobbar 

med. Bygg och konstruktion samt klippa och klistra var de vanligaste svaren de gav, vilket 

också är teknik. Men när det kommer till den tekniken jag hade tänkt mig, IT och vardagliga 

produkter så har inte förskolorna gett några sådant exempel. Detta då beror på att pedagogerna 

tänkt på det som de relaterar till teknisk användning på förskolorna, bygg och konstruktion, 

måla, klippa och klistra m.m. som förmodligen har att göra med att det inte är förekommer så 

mycket användning av IT på förskolorna. Vardagliga saker som mikrovågsugn och 

kaffebryggare m.m. är så vanligt och naturligt förekommande att pedagogerna själva inte 

tänker på hur de fungerar.  

 

För förskolorna som har svarat att de inte jobbar med teknik, undrar jag hur pedagogerna kom 

fram till att det svaret, att man inte jobbar med teknik. Min tanke är att de som svarat nej 

kanske har tänkt i samma banor som jag när det gäller teknik som till exempel IT. Att den 

tekniken de använder som bygg och konstruktion är så vardaglig på förskolan att de inte 

tänker att det är teknik. Utifrån min tolkning av dessa svar drar jag slutsatsen att de som svarat 

att de inte jobbar med teknik har tänkt mer i samma banor som jag, nämligen att de inte jobbar 

med IT och vardagliga saker.  

 

Förskolorna som har svarat att de inte jobbar med teknik tycker ändå att det är viktigt att 

barnen får jobba med teknik. Att tekniskt arbete i tidig ålder kan påverka barnens intresse för 

framtiden. Det håller inte för pedagogerna att de inte har ett intresse för att jobba med teknik. 

Vi är där för att ge barnen en trygg och säker start för framtiden och det som barnen kan 

tänkas behöva. Detta innebär att pedagogerna måste jobba med allt oavsett om de saknar 

intresse för att jobba med teknik. Är något en viktig del i utvecklingen hos barnen så ska det 

ingå i den verksamhet där barnen befinner sig.  

 

4.2 Tillförlitlighet 
Urvalet för min enkät är representativt då det är alla förskolor i kommunen som tillfrågats. 

Däremot kunde det varit ett lite högre antal medverkande, då 7 förskolor blir ett bortfall på 28 

% om vi räknar om det, vilket blir ett ganska stort bortfall av 25 förskolor.  
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Tillförlitligheten i arbetet är jag tveksam till då de flesta förskolorna som svarade på enkäten 

gått efter vad de tycker att teknik är. I min enkät borde det kanske ha varit mer specificerat 

vad jag menade när jag ställer frågor om teknik. Jag tänkte när jag började med arbetet att det 

skulle handla om hur IT och vardagliga saker fungerar i vår närhet. Det är vad jag tänkte att 

teknik är, innan jag började läsa på mer vad ordet teknik betyder. Jag hade inte tidigare tänkt 

så noga på att teknik även innebär rent allmänna saker som pågår på förskolan som att klippa 

klistra, bygga med lego m.m.  

 

Många förskolor har nu gett ett svar som är kopplat till bygg och konstruktion med lego och 

klossar som exempel. Därför är enkätens tillförlitlighet för min tanke inte så stor. Ja, de jobbar 

med teknik, teknik är ett brett ämne där det ingår många olika former. Men är det då någon 

som har tänkt på den form av teknik som jag tänkte mig inför enkäten, informationsteknik och 

hur tekniska saker i vår vardag fungerar? Ja, det tror jag att det är. Alla som har svarat att de 

inte jobbar med teknik tror jag har tänkt sig IT och elektronik.  

  

Om man bortser ifrån att ordet teknik borde ha förklarats bättre, vad jag tänkt mig med teknik,  

så är frågorna i enkäten är välformulerade. Det är inte svårt att förstå innebörden i dem. Men 

introduktionsfrågorna i början har kanske inte så stor relevans för om man jobbar med teknik 

på förskolan, som hur många barn det finns av varje kön. Det ska på en förskola inte spela 

någon roll hur könsrollen ser ut.  

 

Enkätundersökningen har inte heller insamlats på samma sätt för alla. Då det var så få svar 

från förskolorna i början så valde jag att besöka de andra och fråga om de kunde tänka sig att 

svara på enkäten. Då jag vid ett par förskolor var kvar medan de fyllde i enkäten så blev det 

att jag svarade på en del frågor från pedagogerna om vad jag menade. Detta kan då leda till att 

dessa har haft en helt annan tanke i sitt sätt att svara på enkäten än de som svarade när jag inte 

var där.  

 

Då jag känner att frågorna borde ha varit mer detaljerade och haft en förklaring till min tanke 

om teknik så anser jag inte att det är så speciellt hög validitet i det hela. Sanningshalten i vad 

förskolorna har svarat är helt korrekt efter hur de har gjort sin tolkning av vad teknik är. Men 

då det tillkommer egna svar minskar frågeställningens trovärdighet. Andra förskolor har 

kanske hållit sig till de svarsalternativ de fått, även om de kanske inte tycker de alternativen 

svaren passar med deras tankar.  

 

4.3 Teoretisk tolkning  
Det är tveksamt om de resultaten jag har fått svarar på de frågeställningarna jag hade, framför 

allt den första frågan. Under arbetets gång och efter att ha varit ute på de flesta förskolorna 

själv så funderar jag om vi har haft samma tankar. Första frågan var enkel. Hur många 

förskolor i kommunen jobbar med teknik? Tekniskt sett så har jag fått ett klart svar, det var 10 

förskolor som jobbade med teknik. Men av de förskolor som har svarat ja, så är exemplen för 

vilken teknik de jobbar med inte detsamma som jag hade tänkt mig. Från början var min tanke 

om förskolorna jobbade med IT och saker som finns i vår vardag, samt hur de fungerar. De 

flesta svaren jag däremot har fått är kopplade till bygg och konstruktion.  

 

På andra frågan får jag bara svar till hälften. Pedagogerna förklarar varför de inte jobbar med 

teknik. Flest svar var att det var en kostnadsfråga, det är dyrt att köpa in materiel som man 

behöver använda sig av. Det är på de flesta förskolorna också en fråga om plats. Var ska man 

hålla till då det inte finns ett obegränsat antal rum och mycket ska få plats på förskolan.  
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Svaret som ändå förbryllade mig mest var att det handlade om pedagogernas intresse. Vilket 

egentligen är fel då det ska handla om barnen och vad de behöver och är intresserade av.  

 

När vi kommer till varför förskolorna jobbar med teknik så finns det inte något klart svar att 

ge. Pedagogerna har svarat att de jobbar med teknik, anledningen finns dock inte med då jag 

har glömt att ta med frågan hur det kommer sig att de jobbar med teknik. Följdfrågorna på om 

man jobbar med teknik handlade om vad man gör när man jobbar med teknik och om/hur 

viktigt det är. Därför har ena delen på frågan inget svar.  

 

Om man läser hur viktigt det egentligen är att tekniken kommer in tidigt och varför den inte 

gör det så stämmer svaren i enkäten väl överens med litteraturgenomgången. Det är rädsla och 

ointresse från pedagogerna som hindrar dem från att jobba med teknik på förskolan. I enkäten 

är det ingen som gett svaret rädsla, men brist på intresset är ett av svaren. Bland ja-svaren till 

teknik på förskolan så är det främst fokuserat på bygg och konstruktion, vilket gör att svaret 

inte kommer fram varför de inte jobbar med IT och vardagliga föremål.  

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 
Som förslag, efter det här arbetet, skulle man kunna ta reda på vad personalen anser teknik är. 

Hur djupt är det meningen att man ska gå med tekniken i lärandet hos små barn då det finns så 

mycket teknik runt om oss? Barnen stöter dagligen på teknik som de troligtvis inte har en 

aning om hur det fungerar. Är pedagogerna redo att ta barnen in i den framtid med teknik som 

väntar dem. Om man ser hur fort tekniken, datorer, bilar, telefoner m.m. ändrar sig, är det 

kanske snart ett tvång att pedagogerna får större utbildning inom teknik. Då menar jag inte 

bara bygg och konstruktion med klossar och lego.  
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BILAGA 1 
Enkät undersökning 

Tekniskt arbete på förskolor i xxxxxxx kommun.  

En för varje förskola 

 

  1. Hur många avdelningar finns på förskolan, ålder på barn, antal pojkar och flickor? 

- Antal avdelningar  ................ 

- Ålder på barn 

o Avdelning 1 .................... 

o Avdelning 2 .................... 

o Avdelning 3 .................... 

o Avdelning 4 .................... 

- Antal pojkar och flickor på resp. avdelning: 

 

o Avdelning 1: antal pojkar .........., antal flickor .......... 

o Avdelning 2: antal pojkar .........., antal flickor .......... 

o Avdelning 3: antal pojkar .........., antal flickor .......... 

o Avdelning 4: antal pojkar .........., antal flickor .......... 

 

 

2. Jobbar ni med teknik inom er förskola/någon avdelning? 

Avdelning 1   

□    Ja     

□    Nej      

 

Avdelning 2  

□    Ja 

□    Nej 

 

Avdelning 3 

□    Ja 

□    Nej 

 

Avdelning 4  

□    Ja 

□    Nej 

 

Om ja på någon avdelning i fråga 2, fortsätt med fråga 3, hoppa över frågorna 11-12.  

Om nej på samtliga avdelningar i fråga 2, gå till fråga 11. 

 

 

3. Har era pedagoger utbildning inom tekniskt arbete med barn? 

Avdelning 1   

□    Ja. Antal ..... av totalt .........     
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□    Nej      

 

Avdelning 2  

□    Ja. Antal ..... av totalt ......... 

□    Nej 

 

Avdelning 3 

□    Ja. Antal ..... av totalt ......... 

□    Nej 

 

Avdelning 4  

□    Ja. Antal ..... av totalt ......... 

□    Nej 

 

 

4. Hur ser ni på teknisk verksamhet som del i det pedagogiska arbetet? 

□    Viktigt 

□    Oviktigt 

 

 

5. Vad gör ni när ni jobbar med teknik? 

Avdelning 1 _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Avdelning 2 _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Avdelning 3 _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Avdelning 4 _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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6. Har ni planerat teknikarbetet? Hur ofta: terminsvis eller kontinuerligt? 

 

Avdelning 1 _________________________________________________________________ 

Avdelning 2 _________________________________________________________________ 

Avdelning 3 _________________________________________________________________ 

Avdelning 4 _________________________________________________________________ 

 

 

7. Är planeringen tekniskt uppbyggd (Konstruktion, bygg, el etc)? 

Avdelning 1   

□    Ja     

□    Nej      

 

Avdelning 2  

□    Ja 

□    Nej 

 

Avdelning 3 

□    Ja 

□    Nej 

 

Avdelning 4  

□    Ja 

□    Nej 

 

 

 

8. Hur bemöter ni barnen som inte vill jobba med teknik? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9. Anser ni att tekniskt arbete i förskolan påverkar barnens intresse för teknik i framtiden? 

Avdelning 1   

□    Ja     

□    Nej      

 

Avdelning 2  

□    Ja 

□    Nej 

 

Avdelning 3 

□    Ja 

□    Nej 

 

Avdelning 4  

□    Ja 

□    Nej 

 

 

10. Anser ni att det finns några hinder för teknisk verksamhet i förskolan? I så fall vilka? 

Avdelning 1   

□    Ja     

□    Nej      

Vilka_______________________________________________________________________ 

 

Avdelning 2  

□    Ja 

□    Nej 

Vilka_______________________________________________________________________ 

 

Avdelning 3 

□    Ja 

□    Nej 

Vilka_______________________________________________________________________ 

 

Avdelning 4  

□    Ja 

□    Nej 

Vilka_______________________________________________________________________ 

 

Tack för er medverkan 
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11. Skulle ni kunna tänka er att jobba med teknik på förskolan om ni fick information om hur 

man kan göra det med små barn? 

Avdelning 1   

□    Ja     

□    Nej      

 

Avdelning 2  

□    Ja 

□    Nej 

 

Avdelning 3 

□    Ja 

□    Nej 

 

Avdelning 4  

□    Ja 

□    Nej 

 

12. Vad anser ni att det behövs för att jobba med teknik i förskolan? 

 

Avdelning 1 _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Avdelning 2 _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Avdelning 3 _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Avdelning 4 _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för er medverkan. 
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BILAGA 2 
Personligt brev till förskolorna 

 

Hej 

 

Mitt namn är Jennie Mattsson, jag läser min sista termin till förskollärare med inriktning 

naturvetenskap, teknik och matematik. Jag ska nu börja skriva på min B-uppsats och skulle 

där med vilja be om er hjälp. Jag har formulerat en enkät som jag väldigt gärna skulle vilja att 

ni hjälper mig att svara på.  

 

I min uppsats så ställer jag mig frågan om hur många förskolor i xxxxxxx kommun som 

jobbar med teknisk inriktning. Detta då jag själv är intresserad av att jobba med barn och 

teknik. Min undersökning går inte ut på att peka ut någon förskola för att göra det ena eller det 

andra. I min undersökning kommer det inte att framkomma vilken förskola som har svarat vad 

på vilka frågor och därmed blir det helt anonymt.  

 

Som en uppföljning så undrar jag även om ni kan tänka er att ställa upp på intervju (oavsett 

om förskolan är teknikinriktad eller ej).Där jag kan få reda på lite mer djupgående information 

då detta är svårt i en enkät om den inte ska bli så lång.  

 

Enkäten vill jag ha tillbaka senast den 22 oktober.  

Ni kan då välja att maila den till mig på: plu06jmn@student.hig.se 

 

Posta: Jennie Mattsson 

           xxxxxxxxxxxx 

           xxxxxxxxxxxx 

 

Jag kommer även att åka runt och samla in resterande enkäter själv den 22 oktober då jag vet 

hur lite tid det finns över till annat på förskolorna. 

 

Från en tacksam student 

 

Jennie Mattsson 

 

mailto:plu06jmn@student.hig.se

