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Sammanfattning  
Syftet med studien är att kartlägga och beskriva hur förskolan möjliggör för barnen  att 
uppleva teknik i uterummet och vilka förutsättningar som finns för att ytterligare stimulera 
dem för ämnet. Jag ger en beskrivning av denna verksamhet vid fyra förskolor vilka har 
varierande grad av teknikprofil för att se likheter och skillnader i deras arbets- och 
förhållningssätt. De metoder som jag använder mig av är dokumentation av förskolegården 
samt intervjuer med pedagoger och barn. Mina huvudresultat visar att faktorer som påverkar 
teknikimplementering i förskolan består av utbildning och intresse hos ledning, pedagoger, 
barn och föräldrar. Förskolorna använder gårdens fysiska förutsättningar för att uppleva 
tekniken och erbjuder barnen till största delen bygg- och konstruktionsmaterial. 
Verksamhetens planering bör utgå från barnens intressen där pedagoger och barn i en 
tillåtande atmosfär tillsammans skapar ett lustfyllt lärande. De slutsatser som jag kan dra av 
studien är att teknikämnet i förskolan har stora förutsättningar då barnen har ett stort intresse 
av att undersöka och konstruera. Uterummet utnyttjas i hög utsträckning. Faktorer som 
påverkar förutsättningarna är en tydlig verksamhetsprofil som är förankrad hos förskolechef 
och pedagoger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Barnsyn, bygg och konstruktion, pedagogiskt förhållningssätt, teknik, 
utepedagogik. 
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1 Inledning 
 
Teknik ingår till stor del i vår kultur. Betydelsen ur en samhällelig aspekt är omfattande. Den 
är en förutsättning för att leva, för att underlätta vår existens och behövs för att vår planet ska 
överleva (Rönnlund 1999). Den underlättar för individen att klara enkel vardagliga göromål 
utan dyrbar fackkunskap. Dessutom ingår de fem grundläggande teknikerna: lutande planet, 
kilen, skruven, hjulet och hävstången i ny teknik (Skogh 2001). Kunskap om teknik behövs 
även för att vara delaktig i samhället dvs. ur ett medborgarperspektiv. Genom att förstå teknik 
minskar risken för att bli manipulerad (Belloni 2000). Även Blomdahl (2007) menar att 
kunskap om processer från råvaror till färdig produkt och teknikens konsekvenser för 
människa, natur och samhälle bidrar till en medveten konsumtion. Ginner (1996b) anser att 
den problemlösning som används inom tekniken är värdefull även inom andra områden. Här 
kombineras teori med praktik, prövning och utvärdering.  
    Utomhusvistelse är en del av förskolans verksamhet och utomhus finns möjligheten att 
använda material som tar större plats. Det kan även ge möjlighet att placera tekniken i ett 
meningsfullt sammanhang. Min egen tidigare erfarenhet av hur teknik integreras i förskolans 
verksamhet är att ämnet får en undanskymd roll. Efter högskolekurser om teknik och barn, 
upplever jag att ämnet teknik kan introduceras i förskolan istället för att vänta till skolan. 
Teknik är ett verktyg för barnen att förstå sin omvärld och följande studie ger exempel på hur 
förskolan låter barnen få en större insikt kring ämnet.  
     

1.1 Bakgrund 
 

Den svenska regeringen menar att teknisk-naturvetenskaplig utbildning och yrkesverksamhet 
måste värderas högre bland unga. Antalet förstahandssökande till 
högskoleingenjörsutbildningen har minskat med 67 % mellan åren 1997 till 2007 och räknas 
nu till 3000 personer. Teknikdelegation har fått i uppdrag att uppmärksamma och bidra med 
konstruktiva förslag för ett förnyat intresse (Utbildningsdepartementet 2009). 
Teknikdelegationens arbete har utgått från visionen att Sverige måste vara en stark konkurrent 
i världen. På det nationella planet kräver delar som miljö, demografi och infrastruktur 
tekniska lösningar men tekniska kunskaper är också nödvändigt för påverkan i samhället 
(Teknikdelegationen 2010). Regeringen har dessutom givit i uppdrag åt Skolverket att stödja 
förskolor i arbetet med att öka barnens intresse för teknik. Skolverket menar att dagens 
samhälle ställer krav på tekniska kunskaper och färdigheter, något som dagens unga visar ett 
allt mindre intresse för. Stöd skall ges till pedagogerna då barns intresse för teknik grundläggs 
tidigt, men även därför att pedagogernas kompetens ofta är låg (Skolverket 2010).  
 
Det nationella styrmedel som styr förskolans arbete är Läroplan för förskolan (Lpfö98) 
För ämnet teknik beskrivs att:  
 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera 
med hjälp av olika material och tekniker” (Utbildningsdepartementet 1998, sid 13). 
 

 



 2 

 
I uppdraget sägs vidare att:  
 

” Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande 
såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek  och andra aktiviteter både 
i planerad miljö och i naturmiljö” (Utbildningsdepartementet 1998, sid 11).  

 
Läroplanen är allmänt hållen och ger stort tolkningsutrymme åt den enskilda förskolan och 
pedagogen. Skolverket (2009) har kommit med förslag till ändringar till nuvarande läroplan 
för att öka intresset för teknik: 
 

”I regeringsuppdraget nämns att förskolan kan stimulera intresset för naturvetenskap och teknik. 
Dessa områden har idag ett förhållandevis litet utrymme i förskolan samtidigt som förskollärare 
själva säger sig ha otillräckliga kunskaper om vad områdena innebär och hur man kan arbeta med 
dem i förskolan. Skolverket föreslår att läroplansmålen också för dessa områden förtydligas och 
kompletteras. Dessutom föreslås satsningar på fortbildning och kompetensutveckling inom 
området riktade till förskolans personal” (sid 7). 

 

Texten specificerar i högre grad förskolans uppdrag. Genom att låta barnen undersöka sin 
omgivning och få möjlighet att ta tillvara sina spontana intressen och nyfikenhet kan 
förskolan: 
 

”vidareutveckla barnens engagemang och utmana deras förståelse för naturvetenskapliga och 
tekniska företeelser” (Sid 18). 

 
Tekniken kan upplevas genom att utforska omgivningen, såväl inomhus som utomhus med 
sin kropp och sina sinnen där  konkreta och vardagsnära upplevelser utgör den huvudsakliga 
kontakten med ämnet. Teknik i förskolan innebär observation, sortering, hypotesformulering, 
experimenterande och slutledning. Genom bygg- och konstruktionslekar skall barnet kunna 
utforska  olika material, verktyg och redskap och leken ska stimulera till problemlösning och 
samarbete. Materialet ska finnas i riklig mängd  och vara ostrukturerat och formbart vilket 
möjliggör för  barnet att undersöka och konstruera (Skolverket 2009). 

1.2 Litteraturgenomgång 
 
I litteraturgenomgången redovisas dels forskning och erfarenheter kring teknik för 
förskolebarn men även kring skolbarn i de yngre åldrarna.  
 
1.2.1 Vad är teknik? 
Begreppet teknik används i många sammanhang och kan vara svårt att definiera. 
Naturvetenskap och teknik används ofta i samma mening och kan vara svåra att skilja åt. 
Enligt Lindqvist (refererad i Blomdahl 2007) innebär teknik dels användandet av maskiner, 
redskap och verktyg men även att tillämpa naturvetenskapen, att behärska naturen och den 
fysiska miljön. Vidare menar han att teknik är ett medel att tillfredställa sina behov genom att 
använda fysiska föremål, bearbeta råmaterial för större användbarhet, tillfredställa önskningar 
samt all effektiv verksamhet. Författaren sätter begreppet teknik i ett vidare sammanhang där 
människans samspel med sin omgivning inbegrips. Karin Lagerholm (refererad i 
Ingvarsdotter 2009) anser att ”teknik är konstruktion och design. Teknik är att göra, ”det är 
”hands on” eller ”know how”, att man lär sig hur man ska göra” (sid 26). Begreppet innebär 
även naturvetenskapligt experimenterande. Genom att visa barnen hur de kan samla sina 
erfarenheter ges de en chans att se sammanhang (Lagerholm 1987). Till begreppet menar hon 
hör kreativitet och fantasi. Rönnlund (1999) har en snävare förklaring och menar att teknik är: 
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”Att veta hur man gör saker och att kunna göra saker. 
Att teoretiskt och praktiskt kunna göra konstruktioner. 
Att tillägna sig känsla för verktyg och material för att klara av praktiskt teknikarbete. 
Att kunna analysera och utvärdera teknikkonstruktioner och tekniksystem”(sid 8). 

 
Uppställningen är utformad efter teknikundervisning med skolelever men kan anpassas till 
förskolans verksamhet. 
 
1.2.2 Barn och teknik  
Vilket värde har teknik för barns utveckling i förskolan? Karin Lagerholm (refererad i 
Ingvarsdotter 2009) menar att förskolan är en perfekt plats för teknik då barnet automatiskt 
undersöker sin omgivning. De har en nyfikenhet som pedagogen kan hjälpa till att bevara. 
Små barn ser till skillnad från vuxna möjligheterna och har inte samma motstånd mot teknik.  
   Sjölander (2000) skriver att de tekniska produkter som barnen kommer i kontakt med i dag 
är så avancerade. Barnen får inte se och veta hur en möbel blir till. Han anser att barnen måste 
få chans att upptäcka och reflektera över de grundläggande tekniska principerna. De ska 
uppmuntras till att vilja skapa själva och bli entreprenörer och de måste få tid på sig att 
fundera över lösningar. Även Forsberg & Holmlund (1990) menar att den tekniska 
utvecklingen påverkar oss som individer och den sker snabbt. Författarna anser att teknik i 
förskolan bör vara att barnen får hantera  och lösa ett tekniskt problem genom att urskilja, 
tänka kreativt och analysera. Mylesand (2007) menar att barn har ett behov av att förstå och se 
sin roll i omvärlden, en omvärld som innefattar bygg- och konstruktion. Genom att bygga och 
konstruera kan barnet använda ett språk som underlättar utforskningen av omvärlden och sitt 
eget identitetsskapande. Det är även ett verktyg för att skapa en förståelse för fenomen i 
samhället som matematik, bild och språk. Andra delar av bygg och konstruktion är 
delaktighet, glädje, individualitet och samarbete. Aktiviteten innebär även att konfronteras 
med olika val och sätt att pröva. Mylesand ser en problematisering av området bygg och 
konstruktion. Inom förskolan är det förknippat med lek dvs. frikopplat allvaret medan det 
utanför förskolan förknippas med teknik. Trageton (1996) skriver att  materiallek utvecklar 
kroppskontroll och sinnes-koordination. Just den sensomotoriska utvecklingen är grunden för 
inlärning, koncentration, organisationsförmåga och abstrakt tänkande. Bygglek och 
konstruktion förstärker även grovmotorisk utveckling samt deltagande i barngruppen. 
Teknikens arbetssätt kan även ge positiva fördelar i form av ett stärkt självförtroende. 
Mattsson (2002) menar att kreativitet, problemlösning och individuellt arbetssätt stärker 
självförtroendet något som Lindgren (1996) håller med om. Genom att förstå det enkla kan 
barnet få ett grundläggande självförtroende, stimulera därför barnets lust till teknik. 
 
1.2.3 Barnsyn och pedagogiskt förhållningssätt 
För att införliva teknikämnet i förskolan behöver pedagogerna se hur barnen använder det i 
leken. Trageton (1996) skriver  att konstruktionsleken dominerar i förskolan och att 
pedagogerna behöver kunskaper kring den. Teknik finns runtomkring oss i stor mängd men 
upptäcks inte alltid (Ginner, 1996a). Riis (1996) menar att läraren måste vilja och våga ta sig 
an teknikämnet. Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman (1997) har i sin 
undersökning sett hur en tydlig verksamhetsprofil och en positiv attityd till uteverksamhet 
entusiasmerar barnen till att bygga och konstruera. En regnig dag ger möjlighet till att skapa 
vattenfall, dammar och kanaler. Skogh (2001) drar av sin undersökning slutsatsen att flickors 
inställning till teknik formas av hur säkra de känner sig inför begreppet och vilken positiv 
teknisk erfarenhet de har. Även Mattsson (2002) menar att en tydlighet med vad teknik är 
skapar ett intresse för teknik. Hur tekniken bedrivs beror på lärarens kunskaper och 
engagemang. Bibbi Åman, (Claesdotter 2002) anser att förskollärare har ett ansvar för att 
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skapa intresse för teknik hos barnen. De får inte avskräckas och hänvisa till att teknik är svårt 
och abstrakt. Pedagogen behöver använda ”teknikglasögon” för att inse att de använder sig av 
teknik hela dagarna. Teknik ska vävas in i den dagliga verksamheten så att barn får en 
nyfikenhet och medvetenhet om tekniken i sin omvärld. Ahlgren & Sjöholm (1980) anser att 
pedagogen behöver ha ett intresse för teknik och vara lyhörd för barnens nyfikenhet så att det 
skapas en miljö där barnen vågar experimentera.  
    Emilson (2003) menar att barn alltid söker och uttrycker mening med det de gör. De agerar 
enligt de erfarenheter och förutsättningar som omgivningen ger och försöker göra världen 
begriplig. Mattsson (2002) visar i sin undersökning att teknik måste placeras i ett meningsfullt 
sammanhang om det ska upplevas som intressant och engagerande. Det kan vara individens 
vardagsliv. Varför gör vi på detta sätt? Vad har vi för användning av tekniken?  Karin 
Lagerholm (Ingvarsdotter 2009) anser att i arbetet med barnen är det viktigt att koppla teknik 
till verkliga livet. Båtar och pappersplan kan kopplas till omvärlden. Även Claesdotter (2002) 
menar att teknik kan upplevas genom att utgå från den egna erfarenheten och fråga barnen vad 
de har i sin omgivning. Vad intresserar dem? Nordin-Hultman (2004) använder tankar från 
Carlina Rinaldi som menar att barn skapar en positiv identitet i aktiviteter som är intressanta 
och meningsfulla. De får en intensiv relation till materialet. Tingen är inte bara ”objekt som 
barnen handskas med, utan tingen svarar på barnens handlingar och interagerar med dem. 
Tingen blir subjekt i relation med barnen”(sid 186). Trageton (1996) anser att aktiviteten kan 
bli mer kvalitativ om man kan ge barnet en koppling till samhället, kultur och natur. 
    Synen på kunskap och lärande i Lpfö98 består i att barnet har en interaktiv och relationell 
roll. Lärande är ständigt en del av barnet där det ska kunna söka, tolka och bearbeta 
information (Johansson & Pramling Samuelsson 2003). Det sker genom en dialog med andra 
och med sig själva, genom reflektion och argumentation, både i sociala och kulturella 
sammanhang. Mylesand (2007) skriver att genom interaktion med omvärlden skapar barn 
kunskap och mening tillsammans med andra. Genom försök, upplevelser, undersökningar och 
slutledning får barnet lärdom.  
    Trageton (1996) menar att pedagogen måste vara aktiv och förstärka inlärning  och 
utveckling. Utgå ifrån och respektera barnens lek. Barnen ska få bestämma teman för 
aktiviteterna i förskolan men pedagogerna har ansvar att förstärka inlärningen. Den vuxne ska 
observera barnet för att se vilken utvecklingsnivå det befinner sig på samt vad det intresserar 
sig för ”genom att utvidga de lekidéer som barnen har”(sid 18). Det sker genom att planera för 
utrymmen, material och tid och genom aktiva samtal för att skapa en dialog. Pedagogen 
behöver befinna sig nära de mindre barnen och uppmuntra till skapandet samt visa 
uppskattning, medan de större barnen ska få chans att hitta samspelet med varandra. Till äldre 
barn är det även viktigt med respekt, självförverkligande och bekräftelse.  För dem kan det 
vara viktigt att projektet blir lyckat, och ett sätt är att pedagogen hittar lämpliga material och 
tekniker. För barn som inte lika lätt har idéer behöver en pedagog locka fram barnets tankar 
och förstärka dessa (Trageton 1996). Forsberg och Holmlund (1990) anser att barnen ska få 
prova tekniken och verktygen innan konstruktion tar vid. Anpassa introduktionen efter barnet 
erfarenheter och förmåga för att bevara intresse.  
    Mattsson (2002) skriver att genom en lyhördhet för barnens frågor får pedagogen en inblick 
i hur barn uppfattar en företeelse. Detta är ett verktyg  för  pedagogen att se hur den enskilda 
eleven upplever och förstår dvs. dess lärstrategier. Doverborg & Pramling (1995) menar att 
skapande, byggande och experimenterande är en konkret händelse där det lämpar sig väl att 
ställa frågor. Det bör finnas en medvetenhet kring vilken mening de har för lärandet, att man 
ställer följdfrågor samt att barnet får tid att tänka. Då barn inte får chans att reflektera kring en 
erfarenhet bidrar det till att de inte heller kan berätta om det. Pedagogen är då ett hjälpmedel 
för barnet genom att strukturera barnets erfarenheter.  De menar att  pedagoger behöver förstå 
vilket värld barnet har sin grund i men också kunna styra barnet mot verksamhetens mål och 
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utmana barnet i sitt lärande. Nyhus Braute & Bang (1997) anser att den vuxne ska vara aktiv 
och uppleva tillsammans med barnet. Den vuxne ska ställa äkta frågor, inte bara för formens 
skull. Använd barnets egna frågor, uppmärksamhet och nyfikenhet i arbetet med barn. 
Emilson (2003) skriver att kommunikationen ska genomsyras av en subjekt-subjekt-relation 
dvs. ett jämlikt förhållande med utgångspunkt i barnets värld och förförståelse och med ett 
genuint intresse och engagemang hos pedagogen. Även Mylesand (2007) menar att pedagoger 
ska vara nyfikna på barn och de tankar barnet förmedlar. De ser att barn har stor kompetens 
som vuxna behöver upptäcka och understödja. Forsberg och Holmlund (1990) anser att 
pedagogen måste fråga barnen vad som sker och orsakerna därtill. Förmå barnen att förstå 
sambanden. Ibland räcker det med att barnet får en insikt genom att undersöka en teknisk 
företeelse. Konkret laborerande uttryckta genom språkliga begrepp är viktigt, något som 
Blomdahl (2007)  har kommit fram till i sin undersökning. Pedagogen ska  problematisera 
barnets handlingar genom att ställa frågorna vad, varför och hur mot varandra. Utmana och be 
barnet berätta vad det gjort. Rikta uppmärksamheten mot detaljer som måste lösas och hjälp 
till att summera barnens svar. Reflektion är en hjälp för att introducera, sammanfatta och leda 
arbetet vidare. Pedagogen är en medforskare som tillsammans med barnet växlar mellan att 
pröva, misslyckas och lyckas. Karin Lagerholm (refererad i Ingvarsdotter 2009) menar att 
teknik kan uppfattas vara svårt att förstå och förklara för barn. Om pedagogen inte kan måste 
den hitta svaret tillsammans med barnet genom att testa sig fram. Låt barnet prova sina teorier 
först och ges plats för sin kreativitet. Små barn kan koncentrera sig länge men måste 
involveras för att det ska ske. Var inte heller rädda för att det blir stökigt.  
    Forsberg & Holmlund (1990) menar att teknologisk utveckling handlar om kreativitet och 
nyskapande. Det finns många sätt att lösa ett tekniskt problem. Låt därför barnet använda 
fantasi och nytänkande. Vygotskij (1995) anser att i kreativa aktiviteter som tekniskt skapande 
är fantasin grunden. Enligt Ribot har varje uppfinning fått sitt upphov  med hjälp av fantasin 
genom prövande av nya kombinationer och relationer. Alla vardagsföremål, till och med de 
enklaste är ett resultat av kristalliserad fantasi och kreativa processer finns redan hos det lilla 
barnet som har förmåga att ur olika material skapa nya kombinationer. Fantasin hämtar sina 
idéer från samlad erfarenhet. Ju rikare erfarenhet desto rikare fantasi. Vidga därför barnets 
erfarenheter så har den en starkare grund att stå på i sitt skapande. Det omvända förhållandet 
gäller även; erfarenhet kan grundas på fantasi (Vygotskij 1995). Johansson & Pramling 
Samuelsson (2003)  menar att lärande ska vara lustfyllt. Barnets hela värld ska involveras så 
att kreativitet, gränsöverskridande, meningsskapande och förståelse för omvärlden blir aktiva 
delar i lärandet. Forssell (2000) anser att pedagogen ska lita på att varje barn har talang, behov 
och ett eget sätt att lära sig. Barnen ska få chans att tro på sin egen förmåga att konstruera, de 
ska lösa problem utifrån egna frågor och de ska få använda sin fantasi. Vardagsföremål som 
har ett värde i form av lust eller nytta engagerar barnen mer. Låt därför planeringar vara 
flexibla. Även Trageton (1996) menar att skapande hör samman med fantasi, idéer samt en 
personlig upplevelse och förståelse och pedagogen ska värdesätta kreativiteten. Se över vilka 
färdiga leksaker som köps in, de lämnar mindre till fantasin än ostrukturerade, formbara 
material. Köp istället ordentliga verktyg och mycket material. 
    Forsberg & Holmlund (1990) skriver att barn får en förståelse genom att ta in omvärlden 
genom alla sina sinnen. När ord knyts till upplevelsen kan barnet allt eftersom knyta an till sin 
kunskap genom språket och minnet. Barnets erfarenhet finns representerade i minnet och kan 
användas i nya situationer med hjälp av sinnesupplevelser. Nyhus Braute & Bang (1997) 
anser att vi bygger vår verklighetsförankring på intryck och erfarenheter med vars hjälp vi 
konstruerar förklaringar. Barn är mest aktiva när de håller på med konkreta aktiviteter. Alltså 
måste pedagogen erbjuda barnet att använda sina sinnen kring material, undersöka och  prova, 
tillverka saker som fungerar, ta isär och sätta ihop.  
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1.2.4 Teknik och utepedagogik 
Dahlgren & Szczepanski(1997) menar att dagens teknologi och urbanisering fjärmar 
människor från den fysiska miljön. Utomhuspedagogik är ett komplement till teoretisk och 
boklig kunskap. Det ger en direktkontakt med tingen där kunskap och förståelse sker genom 
att gripa och där den direkta sinnesupplevelsen är central. Anders Szczepanski (refererad i 
Claesdotter, 2005a) skriver vidare att denna sinnesupplevelse främjar kreativitet, nyfikenhet 
och samarbete. Utemiljön ger bäst förutsättningar för lärande men pedagogerna måste lära 
känna sin närmiljö för att flytta ut verksamheten. Utomhuspedagogik är både en plats, ett sätt 
samt att se mening med lärande. Det förenar komponenter som teori och praktik, känsla och 
förnuft, anden och handen.. Grahn m.fl. 1997 anser att naturen erbjuder en variation och 
mångfald som inspirerar barnet. Dess formbarhet gör det lättare för barnet att förstå sin 
verklighet. Naturen är ofärdig och utmanar barnet till skapande. Naturen är inte ordnad och 
tillrättalagd av människan utan mystisk och erbjuder en rymd där barnet kan röra sig fritt. 
Även Nyhus Braute & Bang (1997) menar att naturen har fått en undanskymd plats hos 
dagens barn. Man bör istället förstå att barn ser möjligheter i och med naturen, de är nyfikna. 
De många sinnesintrycken underlättar inlärning och social kompetens. 
    Szczepanski (1993) anser att utomhuspedagogik kan förankras i en konstruktivistisk syn på 
kunskap och lärande. Genom erfarenheter skapas tankestrukturer, ny erfarenhet tolkas och 
sätts i relation till befintliga strukturer. Läraren ska visa eleven hur denne kan observera och 
undersöka för att skapa sig en inlärningsväv. Lärande bygger på vad barnet har för erfarenhet 
och utomhuspedagogik passar in i denna modell med sina direkta autentiska upplevelser. 
Andersson (1996) menar att allt fler använder sig av ett konstruktivistiskt sätt att se på 
lärande.  Konstruktivism innebär att eleven undersöker själv eller reflekterar kring vad som 
kommer att ske i ett experiment. Pedagogen behöver lyssna och iaktta samt uppmuntra 
barnets idéer. Genom konstruktivism blir barnet mer medvetet om sitt sätt att tänka och ser att 
det kanske finns en bättre lösning på problemet, dvs. de får syn på sitt lärande.  
    Dahlgren & Szczepanski (1997) anser att utomhuspedagogik förenar begrepp, teoretisk 
kunskap och förtrogenhetskunskap. Utomhuspedagogik möjliggör ett samband mellan 
människa natur och samhälle med målet att förvalta tillgångarna. Dahlgren & Szczepanski 
(1997) skriver att den fysiska miljön är viktig ur inlärningssynpunkt som t ex människans 
lämningar i naturen. Pedagogen är en medupptäckare som visar hur platsen kan levandegöras, 
visa på sammanhang och mening. Utomhuspedagogik motsvarar mänskliga behov:  
 

”Fördelarna med lärande i utomhusmiljöer är att många sinnen mobiliseras, att den lärande 
förknippar sig själv med en upplevd situation, att avsaknaden av tillrättaläggande gör att vi är 
oförberedda och att det byggs upp en tätare social gemenskap. Utomhuspedagogiken kan ge en 
upplevelse av den ursprungliga människans villkor och problemlösingsförmåga”(sid 46).  

 
    Annika Claesdotter (2005b) beskriver tankar från en förskollärare i Färjestaden. 
Utepedagogik är bra för de barn som har svårare att sitta still. Praktiska aktiviteter är lättare 
och utevistelse ger mer ro och glädje. Samma tankar har Brage (2009) som menar att 
utepedagogik ger vinster i form av bättre hälsa, bättre relationer till varandra, mer rörelse och 
mindre bråk.  Ämnet blir mer handgripligt, det är roligt och det blir en lägre ljudnivå. Man 
använder alla sina sinnen, och det är lätt att konkretisera och se sammanhang. Grahn m.fl. 
(1997) menar att en utemiljö som ger barnet möjlighet till kreativitet och utmaningar skapar 
förutsättningar till en positiv självbild och tilltro till egen förmåga. Även Bilton (2004) har 
genom studier av engelska barn sett att utemiljön är en naturlig och positiv miljö för barn. Det 
är friare men behöver göras lustfylld och involvera andra. För en del barn betyder utemiljön 
att de känner sig säkrare, de får en större förmåga, engagemang och kan koncentrera sig 
bättre.  
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    Att ge barn ”teknikglasögon” innebär även att utnyttja de tillfällen då teknik visas av 
tillfälliga besökare. Olsson (2005) återger erfarenheter från Coombes school i England. Där 
menar pedagoger att den komplexa tillvaron gör att barn har svårt att se samband. Genom att 
uppleva en hel process blir sammanhangen mer tydliga. Om en grävmaskin eller hantverkare 
arbetar vid förskolan är pedagogerna där med sina barn. Förskolan kan även besöka 
friluftsmuseer eller göra andra studiebesök som kan vara givande för att se grundläggande 
tekniska principer och en chans att uppleva tekniken i samhället (Forsberg & Holmlund 1990, 
Brage 2009). 
 
1.2.5 Förskolans uterum–utformning och innehåll 
Trageton (1996) menar att utemiljön är ett försummat område där barnen springer planlöst 
omkring. Förskolans naturmiljö utnyttjas mest till naturstudier och rörelseaktiviteter. 
Förskolegården består ofta av färdig lekutrustning som inte lämnar mycket åt fantasin samt en 
sandlåda. Han anser att utegården behöver vara uppdelad i mindre lekhörnor och det är viktigt 
att kunna förvandla utelekplatsen. (Claesdotter 2005c) anser att en förskolegård kan förändras 
till att bli en spännande och omväxlande miljö för barn. De har rätt att vara delaktiga i dess 
utformning och vet vad som är roligt att göra på gården. Var är det roligast att bygga kojor?  
    Mylesand (2007) skriver att hela förskolan är en lärmiljö. Bygghörnor utomhus ger 
möjlighet att bygga miljöer som förenar och skiljer sig åt både vad gäller material och jämfört 
med inomhusbyggande. Utomhus kan material som sten och tegelsten användas. Hur barnen 
kan bygga och konstruera utomhus beror till stor del på gårdens utformning. I hennes egen 
verksamhet finns en tydligt markerad bygghörna utomhus med olika material. Miljön  och 
materialet ska erbjuda inspiration och utmaning och inbjuda till möten. Man ska visa respekt 
för varandras konstruktioner. Bygghörnan blev försedd med en platta för stabilitet, ett 
byggbord och backar där materialet sorteras. Det finns rör, slangar, bräder, tegelsten, `skräp- 
och naturmaterial´. Materialet ska finnas kvar i bygghörnan, vara sorterat i backar, vara 
tillgängligt och kunna  tåla alla väder och slitage. Bilton (2004) visar exempel från engelska 
förskolegårdar hur material och verktyg kan placeras i lådor som tas fram eller på vagnar som 
dras fram. Det ska finnas ett stort utbud av varierat och tillgängligt material. Barnen ska 
kunna blanda material för att kunna fullfölja sina tankegångar. Den befintliga lekutrustningen 
kan användas till förändring, t.ex  en klätterställning som används för att transportera vatten. 
Nyhus Braute & Bang (1997)  menar att när man planerar för en utomhusplats ska det finnas 
flera områden för bygglek. Skjul eller tak kan användas till förvaring av byggmaterial. 
Använd material som barnen kan hitta själva och som är riskfritt. En snickarbod är bra som 
ger samarbete mellan vuxna och barn där barnen ska lära sig att hålla ordning. Trageton 
(1996) anser att med en bygglekplats kan barnen konstruera över en längre tid. Använd ett 
stadigt arbetsbord eller en bänk längs en vägg. Materialet ska vara allsidigt, lättillgängligt och 
formbart. Det ska även representera barnets kultur- och naturmiljö. Det ska finnas mycket 
stoff då barn tar former för givna och tid att omforma. Förslag på bra material är lera, sand, 
klossar, slöjd, - skräp- och naturmaterial, samt böjliga material som ståltrådsnät. Större 
material kan innebära bildäck, plankor, stockar, knuttimringsbrädor, kabeltrummor och 
lecablock. Han menar att koncentrationen är stor när barnet leker med fasta material då det är 
ett visst motstånd samt ger ljudeffekter. För de mindre barnen bör pedagogerna se till att 
materialet finns på  bestämda platser. Trygghet skapas då barnet får experimentera fritt, men 
pedagogen kan uppmuntra till det egna skapandet. Barnen ska även få tid på sig att leka 
färdigt. Se över hur dagen planeras tidsmässigt så att konstruktioner ges tid att byggas färdigt.  
    Även Grahn m fl (1997) har i sin undersökning sett hur barn ska få ha områden för sig 
själva där  de kan vara verksamma. Genom att barn får skapa och använda egna platser kan de 
skilja mellan sig själva och andra. En snickarbod kan placeras på förskolegården. Här finns 
snickarbänkar, hyllor med material och verktyg. Genom placering på gården kan området 
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tillåtas vara stökigt. Pedagogerna hjälper barnet och platsen karaktäriseras av lugn, tålamod 
och målinriktning. Barn förknippar sig själva med aktiviteten och miljön vilket gör att om de 
får chans att behålla det de har byggt bidrar det till att de känner ett större värde. Det skapar 
även kontinuitet och barnet kan se en utveckling i sitt skapande. Genom de många föremålen 
ges möjlighet till fantasi och associationer och konstruerade föremål används senare i leken. 
En stor mängd naturmaterial ger möjlighet till fantasi samt en icke-konkurrens. Nordin-
Hultman (2004) har inriktat sin studie mot innemiljön men jag ser att hennes slutsatser även 
kan användas för utemiljön. Hon beskriver i sin undersökning hur tillgången på material 
möjliggör eller hindrar för barnen att hitta intressanta aktiviteter. Hon förespråkar att t.ex. 
konstruktionsmaterial ska finnas i riklig mängd och av varierat slag då det fångar 
uppmärksamheten. Materialet ska dessutom finnas i barnens höjd så att de använder det. Ett 
spännande och rikligt material möjliggör experimenterande och laborerande där barnen kan 
arbeta med skillnader och relationer. De ska kunna upptäcka förändring, förvandling och 
transformering. Hon menar att svenska förskolor vill undvika oordning– att ta tekniken 
utomhus gör att barnen inte behöver bekymra sig för oreda.  
    Trageton (1996) menar att utflykter till omgivande skog och naturmiljö är viktigt beroende 
på hur förskolegården ser ut. Man kan bygga timmerkojor eller andra stomkonstruktioner av 
grenar eller bygga hus som  man kan gå in i. Snö och is kan sågas upp till block och 
uppmuntras till att användas i den skapande och konstruerande verksamheten. Björkman 
(2005) återger förslag från en förskola där teknik används i skogen. Här arbetar pedagoger 
och barn tillsammans med att tillverka kojor, träställningar, naturvävar, stenlabyrinter, 
kokgrop, lekredskap, en kåta med eldstad, igloo samt en eldstad för att baka. Nyhus Braute & 
Bang (1997) skriver att vid planering av förskolor ska man tänka på uteplatsen och värna om 
naturen. Val av plats ska bestämmas av barnens intresse. Deras erfarenheter är att 
naturmaterial är mycket uppskattat hos barnen till lek. Förslag på verksamheter kan vara att 
skapa islyktor, snöslott, vattenhjul, kojor, bostäder, naturvävar, näverarbete. Föreslå 
aktiviteter som har ett sammanhang med skogen.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att kartlägga och beskriva hur hur förskolan möjliggör för barnen  att 
uppleva teknik i uterummet och vilka förutsättningar som finns för att ytterligare stimulera 
dem för ämnet. Jag ger en beskrivning av fyra förskolor som i varierande grad arbetar med 
teknik i uterummet och jämför likheter och skillnader i deras arbets- och förhållningssätt. För 
att uppfylla syftet med studien samt med hjälp av tidigare erfarenheter och forskning vill jag 
försöka finna svar på följande frågeställningar: 
 
1) Vilka faktorer påverkar förskolans arbete med teknik i uterummet?  
2) Hur används den fysiska utemiljön till teknik?  
3) Hur förhåller sig pedagogens arbetssätt till teknik i uterummet?  
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2 Metod 
 

2.1 Urval 
Urvalet av förskolor som undersökningsobjekt motiveras av uppsatsens syfte att beskriva fyra 
förskolor som arbetar med en teknikprofil i varierande grad. Urvalet bestämdes efter förslag 
från universitetsadjunkter i teknik på Uppsala universitet. Kontakt togs även med en 
samordnare för naturkunskaps- och teknikprojekt i Gävle kommun. En av förskolorna sökte 
jag upp på egen hand då de samarbetar med ett science center (center med permanenta 
utställningar inom naturvetenskap, teknik och matematik som är tillgängligt för allmänheten). 
Ett kriterium som var avgörande var att förskolorna arbetar med teknik både inomhus och 
utomhus samt att de var intresserade av att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. 
Urvalet bestämdes även efter hur länge förskolorna har arbetat med teknik utomhus där det 
var intressant att ta del av nyfunna erfarenheter liksom beprövade. I studien har förskolorna 
fått fingerade namn. Förskolan Ankaret har arbetat med teknik i fyra år, förskolan Barometern 
i ett år, förskolan Cylindern i sex år och förskolan Drivkraften i tre år. Förskolorna är belägna 
i Mellansverige. 
    Inför undersökningen togs kontakt med förskolechefen för respektive förskola som fick en 
kort beskrivning av studiens omfattning, syftet med undersökningen samt vilka metoder som 
skulle användas. Förskola samt deltagande personer försäkrades vara anonyma i studien. 
Barnens vårdnadshavare fick ett missivbrev för att ge medgivande till sitt barns deltagande i 
undersökningen (se bilaga A). I undersökningen har intervjuer genomförts med sju 
förskollärare, varav sex kvinnor och en man. Dessutom har en kvinnlig barnskötare 
intervjuats. Pedagogerna har valts ut av respektive förskolechef. Intervjuer har även 
genomförts med fjorton barn – nio flickor och fem pojkar, som är mellan fyra till sex år 
gamla. Deras deltagande är bestämt efter diskussion med pedagogerna. Här har faktorer som 
ålder, föräldrarnas medgivande samt barnens intresse varit avgörande.  
 
 
Förskolan Ankaret 
Förskolan är en kommunal förskola som började sin verksamhet hösten 2006 med en profil 
inriktad mot naturvetenskap och teknik. Här är ca 130 barn inskrivna och ca 20 pedagoger 
arbetar här.  
Förskolan Barometern 
Förskolan är en kommunal förskola. Till förskolan hör 75 barn och 14 pedagoger. Förskolan 
har en uttalad profil inriktad mot natur, teknik, matematik, IT och entreprenörskap. 
Profileringen startade hösten 2009.  
Förskolan Cylindern 
Förskolan är en enskild förskola och verksamheten började våren 2004. Här är ca 63 barn 
inskrivna och ca 10 pedagoger arbetar här samt förskolechef som aktivt deltar i arbetet med 
barnen. Förskolan har ett nära samarbete med ett science center.  
Förskolan Drivkraften 
Förskolan är en kommunal förskola som började sin verksamhet 1979. Här är ca 92 barn 
inskrivna och ca 15 pedagoger arbetar här. År 2007 förändrades verksamheten till att bli 
avdelningslös och samtidigt skapades fem verkstäder, däribland ett ’utebygge’ och 
’rörverkstad’.  
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Pedagogernas bakgrund och teknikintresse 
Förskolan Ankaret: Pedagog 1 är utbildad förskollärare och har arbetat inom barnomsorgen i 
35 år. Utbildningen har inte omfattat teknik men det finns ett stort intresse för ämnet som har 
vuxit fram under tiden. Pedagogen menar att förmågan att se tekniken i vardagen kommer 
med tiden och denne har intresse av att lära sig, utvecklas och få tillgång till fortbildning 
genom bl a medverkan i nätverket Tankesmedjan– ett nätverk av pedagoger och forskare vilka 
arbetar med utveckling i förskolan. Intresset  består även i  att kunna förmedla sina kunskaper 
till lärarstudenter och pedagogen har dessutom undervisat i lärarutbildningen om 
naturvetenskap och teknik för yngre barn– en ålder med hög grad av utveckling.  
 
Förskolan Ankaret: Pedagog 2 har en förskollärarutbildning sedan fem år tillbaka och läste 60 
poäng naturvetenskap där träslöjd ingick. Utbildningen integrerade naturvetenskap och teknik 
och pedagogen  menar att teknik är tillämpad naturvetenskap. Det finns ett intresse av teknik 
sedan barndomens erfarenheter från farföräldrarnas lantgård där teknisk problemlösning och 
frihet att prova ingick i det dagliga arbetet.  
 
Förskolan Barometern: Pedagogen är utbildad förskollärare och har arbetat som förskollärare 
till och från sedan 1980. Utbildningen omfattar naturvetenskap och teknik på universitetet och 
det finns ett teknikintresse hos vederbörande.  
 
Förskolan Cylindern: Pedagog 1 är utbildad förskollärare och har arbetat inom förskolan i ca 
10 år. Intresset för teknik är inte uttalat men det är roligt att upptäcka, prova och få vara med 
och skapa. Inom högskolas regi har pedagogen genomgått utbildning i Science center-
pedagogik vilket innebar ’hands on’ dvs.  ett praktiskt arbetssätt med hjälp av händerna.  
 
Förskolan Cylindern: Pedagog 2 är utbildad grundskollärare med inriktning mot årskurs1-7 
sedan år 2000 och har arbetat som lärare i tre år samt inom förskola i fyra år. Det finns  
intresse av teknik sedan barnsben. Högskoleutbildningen omfattade bl a natur och teknik, 
men fokuserade dock övervägande på natur  och matematik. Under sin tid på förskolan har 
pedagogen inte genomgått vidareutbildning utan har läst på egen hand.  
 
Förskolan Drivkraften:  Pedagog 1 fick sin förskollärarexamen1979. Utbildningen innehöll 
inte ämnet teknik, vilket inte heller har ingått i senare utbildning– förskolans personal erbjuds 
dock föreläsningar inom ämnet. Teknikbegreppet upplevs som svårt men pedagogen har 
intresse av bygg- och konstruktion.  
 
Förskolan Drivkraften: Pedagog 2 är utbildad barnskötare sedan 1989 samt har  
vidareutbildats genom förskolelyftet. Utbildningen innehöll mest matematik och språk samt 
en liten del teknik. Teknikintresset överensstämmer med föregående pedagog. 
 
Förskolan Drivkraften: Pedagog 3 är utbildad förskollärare sedan 1991. Teknikintresset har 
med tiden blivit stort och under senare år  har högskolestudier bedrivits inom teknik, fysik 
och kemi för förskolan. Under sin utbildning till lokal lärarutbildare omfattade specialarbetet 
naturvetenskap och teknik– ämnen som pedagogen efterfrågar mer utbildning inom för 
förskolans personal.   
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Intervjuade barn i studien 
  
Tabell 2.1 Fördelning av ålder och kön.  
 
Förskolan Ankaret                             Förskolan Barometern 
 
Ålder Flicka Pojke 

4 I  
 5 I II 

 
 
Förskolan Cylindern                 Förskolan Drivkraften 

 
 
 
 

                
 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Syftet med undersökningen är att se vilka förutsättningar som finns att arbeta med teknik 
utomhus. Förutsättningarna bestäms av omgivande intressenter och ägare vilket framkommer 
av intervjuer med pedagoger. Förskolegårdens utformning och tillgång till material är en 
ytterligare förutsättning vilket har dokumenterats med hjälp av en digitalkamera. 
Förutsättningarna bestäms även av pedagogernas intresse för teknik. Jag har därför valt att 
genomföra intervjuer med åtta pedagoger. Tills sist har jag velat ta del av barnens intresse 
som en förutsättning för teknisk verksamhet och har därför genomfört intervjuer med fjorton 
barn. Pedagogerna talar om att aktiviteterna utgår från barnens intressen. Är barnen då 
intresserade och vad gör de med materialet? Intervju som metod valdes då det ger en 
möjlighet till mer djupgående information. Intervjuerna med pedagogerna skedde enskilt på 
förskolorna Ankaret, Barometern och Cylindern. På förskolan Drivkraften intervjuades en 
pedagog enskilt och två pedagoger i grupp. Intervjuerna med barnen skedde enskilt. Samtliga 
intervjuer spelades in med hjälp av en bandspelare. 
  
Dokumentation 
Genom att ta fotografier ges större möjlighet till en rättvis bild av gårdens utformning och 
material.  För studiens genomförande användes därför en digitalkamera. 
 
Intervju – pedagoger 
Andersen & Gamdrup (1994) menar att intervjufrågor kan ha olika grad av standardisering 
och strukturering. I en standardiserad frågemall finns inget utrymme till att ändra frågornas 
innehåll, form eller ordningsföljd. I en icke-standardiserad intervju kan utfrågaren istället 
anpassa frågorna till situationen genom att ändra på formuleringar och ordningsföljd. Valet 
mellan en strukturerad respektive ickestrukturerad intervju bestäms utifrån intervjuarens 
önskan om vilken svarsmöjlighet som den intervjuade har. Det förra alternativet ger 
begränsade svar medan den senare ger svar baserade på erfarenheter och attityder. Studien 
baseras på  en icke-standardiserad och icke-strukturad intervjuform. Jag var intresserad av att 
ta del av de idéer och reflektioner som respondenterna hade. Inför studien genomfördes en 
provintervju med en pedagog för att se om de frågor som ställdes var relevanta och enkla att 

Ålder Flicka Pojke 
4 I  
5 I I 
6  I 

Ålder Flicka Pojke 
5 II I 
6 I  

Ålder Flicka Pojke 
4 I  
5 I  
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förstå. En mall med färdiga frågor användes (se bilaga B), men utifrån de observationer som 
tidigare gjorts av förskolegård samt av respondenternas svar, följdes inte mallen strikt och jag 
använde mig av följdfrågor.  
 
Intervjuer – barn 
Till intervjuerna med barnen användes en icke-standardiserad intervjuform. Frågorna bestod 
av en blandning av strukturerade och icke-strukturerade (se bilaga C). Barnen var i åldrarna 4-
6, vilket gjorde att jag växlade mellan att använde mig av specifika och mer öppna frågor där 
barnen kunde relatera till något känt material på förskolegården och i omgivningar.  

2.3 Procedur 
 
Undersökningen är utförd under april månad samt i början av maj år 2010.  Inför 
undersökningen togs kontakt med förskolechefen för respektive förskola vilka fick en kort 
beskrivning av studiens omfattning, syftet med undersökningen samt vilka metoder jag ville 
använda mig av. Tiden för besöken på förskolorna har valts utifrån möjligheten att använda 
material på förskolegården då flera förskolor ansett att den snörika vintern har utgjort ett 
hinder. 
  
Dokumentation av förskolegård 
Undersökningen har börjat med en förmiddagsvandring runt förskolegården tillsammans med 
en pedagog. De har berättat vilka material som finns till att se och använda sig av teknik och 
hur barnen leker med materialet. De har även berättat  hur teknik tidigare har använts i 
verksamheten samt kommande planer. Med hjälp av en digitalkamera har förskolegårdens 
miljö fotograferats för att se hur den är planerad samt detaljer som material och verktyg. Inga 
individer har fotograferats. För att lättare kunna dokumentera och få ett större underlag till 
studien togs därför även bilder under lunchen då pedagoger och barn befann sig inomhus. 
 
Intervju av lärare 
Inför intervjuerna har förskolegården studerats tillsammans med en pedagog för lättare få en 
bild av dess innehåll och utformning  i samtalet. Intervjuerna genomfördes både under för- 
och eftermiddag beroende på hur pedagogerna kunde anpassa den till verksamhetens 
planering. Till intervjuerna på förskolorna Ankaret, Cylindern och Drivkraften gavs tillgång 
till ett enskilt rum medan förskolan Barometern upplät ett rum som under senare delen av 
intervjun även användes av annan personal. Respondenterna fick avgöra om en inspelning var 
möjlig vilket alla gav sitt medgivande till, för inspelning användes en kassettbandspelare. 
Tiden för intervjun varierade mellan 25-60 minuter. En kompletterande fråga har besvarats av 
pedagogerna via e-post. 
  
Intervju av barn 
Doverborg & Pramling (1995) menar att intervjuer av barn bör ske på en lugn plats att det 
underlättar att spela in med bandspelare, att det utförs på rätt tid samt att man har tillräckligt 
med tid så att barnet inte känner stress. De anser även att intervjuaren behöver träffa barnen 
innan så att de är förberedda. Intervjuerna genomfördes med barnen efter förmiddagsfrukten 
samt efter lunchvilan i ett rum där barnen vanligtvis målar och skapar med olika material eller 
leker. Vi satt vid ett lågt bord och barnet fick en placering så att händelser i korridoren inte 
skulle störa samtalet. Jag förklarade vem jag var och poängterade hur modiga de var som ville 
svara på mina frågor. Innan intervjun undersöktes bandspelarens funktioner. Barnen fick göra 
en provinspelning som lyssnades på och de fick sköta reglagen. Jag använde mig av färdiga 
frågor att utgå ifrån men ställde även följfrågor när svaren blev fåordiga. Utifrån den tidigare 
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dokumentationen av förskolegården ställdes även specificerade frågor kring aktiviteter och 
material. Ibland tog barnen sidospår i sina svar vilket resulterade i en styrning tillbaka till 
ämnet teknik. Intervjuerna var inte tidsbegränsade och tog ca 10 min. Barnen fick utrymme 
till att tänka, vilket var möjligt då det inte fanns någon tidspress. Frågorna ställdes även så att 
barnen skulle känna att jag var genuint intresserade av svaren. När intervjun var avslutad fick 
barnet lyssna till en del av intervjun. 

2.4 Analysmetoder 
 
För samtliga tre delar av resultatet vill studien visa vad som förenar de olika förskolorna samt 
vilka arbetssätt som skiljer sig åt. 
 
Dokumentation av förskolegård 
Genom att dokumentera gårdarna visas likheter och skillnader vad gäller: 
• hur förskolegården är utformad. 
• vilket material och verktyg som är tillgängliga för barnen. 
 
Intervju av pedagoger 
För att kunna analysera intervjusvaren har de blivit transkriberade. Jag har sedan valt att 
analysera vilken inriktning  pedagogernas uppfattningar har. Av svaren har gemensamma 
ståndpunkter sökts för att samla dessa i en beskrivningskategori – resultaten kommer att 
summeras och grupperas dels i löpande text men även i sammanfattande figurer.  
 
Intervju av barnen 
Barnens svar redovisas i form av vilken förståelse de har för teknikämnet samt vilka 
aktiviteter som de ägnar sig åt på förskolegården och i omgivningarna. Doverborg & Pramling 
(1995) menar att barnens olika sätt att tänka skall visas i analysen, här kommer citat att 
åskådliggöra detta.  Min tolkning av svaren är att barnet ibland har hittat på svar och väver 
historier som inte stämmer. Dessa svar är därför bortvalda.  
 

3 Resultat 
Resultatet indelas utifrån frågeställningarnas tre delar: Vilka faktorer påverkar förskolans 
arbete med teknik i uterummet? Hur används den fysiska utemiljön till teknik? Hur förhåller 
sig pedagogens arbetssätt till teknik i uterummet? Resultaten sammanfattas efter varje del. 

3.1 Vilka faktorer påverkar förskolans arbete med teknik i uterummet? 
Genom intervjuer med pedagoger från förskolorna har följande faktorer identifierats som 
påverkat och påverkar förskolans arbete med teknik. 
 
Engagemang hos rektor/förskolechef 
Engagemanget för teknik varierar mellan förskolecheferna. För flera chefer är det egna 
intresset stort. Andra chefer är nya vilket gjort att de inte haft möjlighet att helt sätta sig in i 
de tankar som personalen har för verksamheten. Personalen menar dock att de är självgående 
och får stöd hos förskolechefen. En pedagog menar att: 
 
      ”En chef som fokuserar på inriktningen är A och O för att få verksamheten att fungera.”  
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Trots ett intresse kan arbetet  även försvåras genom pålagor från arbetsgivare. Då tidigare 
pedagogiska ledare stödde processen måste pedagogerna nu själva driva projekt vilket kräver 
resurser i form av tid. Till hjälp för en tydligare verksamhetsprofil finns lokala styrdokument. 
Förskolan Ankaret har en verksamhetsidé som fokuserar på naturvetenskap och teknik. I 
förskolan Barometern specificerar arbetsplanen verksamhetens inriktning och arbetssätt. 
Förskolan Cylindern poängterar samarbetet med det närliggande science centret i sin 
verksamhetsplan. 
 
Universitet/högskola 
Förskolorna har ett varierande samarbete med lärosäten. Det kan bestå i  personalutbildning 
genom samarbete med lärarutbildare,  högskolestudier  baserad på det närliggande science-
centrets pedagogik, lärarstuderande samt studiebesök på högskolan för barnen. Flera 
pedagoger  hoppas att ett naturligt samarbete kan medföra att representanter från högskola och 
universitet vill besöka förskolan. Förskolan Ankaret önskar att förskolan har samma möjlighet 
till samarbete med laboratorier som grundskolan har.  
 
Utbildning hos pedagoger 
I förskolan Ankaret bör nyanställd personal ha grundläggande kunskaper i naturvetenskap och 
teknik, men som kommunal verksamhet gäller anställningstrygghet.  En pedagog menar att 
grundutbildning för nyanställd personal hindrar verksamheten från att utvecklas i den takt hon 
hoppats på. Teknikutbildning har bedrivits under några dagar och år 2010-2011 fokuseras 
särskilt på teknik. Pedagogerna utbildar varandra, men det finns även samarbete med en 
naturskola, lokala lärarutbildare samt närliggande förskolor. Pedagogerna deltar i  workshops 
i pedagogisk dokumentation för att uppmärksamma barns lärande, lust och intresse. 
Pedagogerna  i förskolan Barometern har teknikutbildning i varierande omfattning. 
Personalen har genomgått ett treårigt projekt för att implementera läroplanen och pedagogisk 
dokumentation ingår i arbetssättet. De har haft besök av lokala tekniklärare, en förening som 
erbjuder material för teknik till barn i yngre åldrar samt deltagit i en utbildning om 
entreprenörskap. För anställning i förskolorna Cylindern och Drivkraften ställs ej krav att 
personalen har natur – eller teknikutbildning, men viss personal har tidigare utbildning. 
Förskolechefen  i förskolan Cylindern har genomgått högskoleutbildning kring barn, 
naturvetenskap och teknik.  
 
Lokala företag 
En förskola menar att samhället lever på stora industrier. För att säkerställa framtida 
arbetskraft behöver förskola/skola och företag inspirera varandra. Förskolan söker därför 
samarbete med företag i trakten. En del kan innebära tillgång till överblivet material vilket 
förskolan Cylindern har möjlighet att hämta vid en central uppsamlingsplats.  
 
Ägare 
Förskolan Cylindern tillhör ett  center för naturkunskap och teknik. Möjligheter finns till 
samarbete med centret som studiebesök och tillgång till material.  
 
Andra förskolor samt förskoleklass 
Tre av förskolorna samarbetar med omkringliggande förskolor i form av nätverksträffar och 
studiebesök för att dela med sig av erfarenheter och arbetssätt utifrån styrdokument. De 
önskar även kunna samarbeta med skolan för inspiration och få möjlighet att påverka de 
kunskaper och färdigheter som förskoleklassen efterfrågar De menar att förskolans 
verksamhet bör få större betydelse. En pedagog anser att samarbetet behöver omfatta hela 
sista året av barnets tid i förskolan och inte bara överinskolningarna: 
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”Vi vill att de ska vara intresserade av vad barnen gör här så att barnen kan jobba vidare och inte 
göra samma saker igen”.  

 
Intresse hos föräldrar 
I förskolan Ankaret är föräldrar engagerade och ger förskolan möjlighet att besöka 
arbetsplatser som visar hur teknik och fysik hör samman. I förskolan Barometern arbetar 
många föräldrar åt ett lokalt teknikföretag, vilket även en del föräldrar åt barn i förskolan 
Cylindern gör. I förskolan Ankaret hjälper föräldrarna till med förskolegårdens 
iordningsställande och besöker den årliga  sommaravslutningen med experimentverksamhet.  
Förskolan Barometern menar att föräldrarna är tacksamma för verksamhetens innehåll och 
omfång. Däremot är föräldrarna inte lika intresserade av att samarbeta med förskolan. 
Gemensamma aktiviteter som utställningar besöks dock av många föräldrar och de har blivit 
tillfrågade om idéer till en teknikinspirerad gård. Det aktiva föräldrarådet bygger och bidrar 
med material. I förskolan Drivkraften bidrar föräldrar med skräpmaterial. Föräldrarådet har 
varit behjälpligt i form av tillverkning av byggskåp, altan samt lekredskap. De har även 
bidragit med virke, samlat in pengar att kunna köpa material, tiggt material från ett lokalt 
fastighetsbolag samt bidragit med idéer.  
 
Kommun  
Förskolan Ankaret är en kommunal förskola där verksamheten etablerats utifrån 
naturvetenskap och teknik. Förskolan Barometern skapade sin  profil med anledning av 
kommunens satsning på teknikintresse hos barnen för att få invånarna att stanna i regionen. 
Förskolan söker samarbetsvägar med ett kommunalt organ för regional utveckling. Förskolan 
Drivkraften har samarbetat med en lokal naturvetenskaps- och tekniksamordnare som bidragit 
med utbildning och materialinköp. En pedagog ingår i det kommunala nätverket.  
 
Säkerhet 
Två förskolor poängterar att barnens säkerhet måste beaktas i verksamheten. EU:s 
säkerhetsregler hindrar tillgången till laborativt, löst material som kan antändas vilket gör 
arbetet svårt. Materialet måste vara lätt att flytta på. Då konstruktionsmaterialet städas undan 
varje dag behövs större förråd. En önskan finns att samarbeta med konstnärer som arbetar 
med återvunnet material som hjul med ekrar och vindsnurra, men kommer barnen att klämma 
fingrarna? En pedagog talar om skaderisken med material och verktyg vilket även  föräldrar 
uttrycker oro inför. Verksamheten måste vara säker då närvaron av pedagoger är lägre. För de 
äldre barnen  vill hon ge möjlighet att bygga kojor i den närbelägna skogen, men risken finns 
att de mindre barnen beger sig utanför grindarna. 
   
Utgifter 
Samtliga förskolor talar om att utgifter för material kan utgöra ett hinder för ett utökande av 
den tekniska verksamheten. En del förskolor önskar tillgång till mer personal. Förskolan 
Ankaret menar att de jobbar med det lilla och är tusenkonstnärer:  
 

”Vi vet hur vi vill fortsätta, men tid och personal påverkar”.  
 

Övriga hinder 
Till övriga hinder att implementera teknik på förskolegården, menar förskolan Ankaret, hör 
föräldrarnas efterfrågan  av finmotoriska övningar för barnen. De vill att barnen i högre 
utsträckning ska få sitta ner och öva finmotorik som att skriva. Föräldrarna och även en del 
pedagoger efterfrågar även produkter som barnen tillverkat: 
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”Då får vi trycka på att ditt barn sitter och skriver med pinne i sanden eller använder 
naturmaterial”  

 
En pedagog menar att det stora förändringsarbetet på förskolan försvårat för personalen att 
presentera och berätta tanken bakom sina ansvarsområden i verksamheten.  Genom att bjuda 
in varandra skapas ett tillfälle att sprida idéer och reflektera tillsammans. Utifrån det kan ett 
gemensamt arbetssätt implementeras med läroplanen som grund: 
 

”Då får du ju en helt annan tanke om du blir medveten”.  
 

Intresse hos pedagoger  
I förskolan Ankaret sökte förskolan, inför verksamhetens start, pedagoger med stort intresse 
för  naturvetenskap och teknik och de är positiva till att använda uterummet. Efterhand har 
personalgruppen förändrats men  medvetenhet finns och förhoppningen är att  kollegiet blir 
aktivt. De är inte rädda för teknik. En pedagog menar att det inför en verksamhets 
uppbyggnad är viktigt att pedagogerna samtalar med varandra och reflekterar vad barnen gör. 
Hon ser att kommande arbetsplatsträff skapar en stor möjlighet att planera för verksamheten:  
 

”Teknik har ansetts svårt, man ser inte hjulet, de enkla bitarna. Det behöver vi bli uppdaterade på, 
att inte bli så rädda för det. Det finns så mycket förutfattade meningar att det inte finns teknik, men 
man måste öppna ögonen”. 
 

Förskolan Barometern har en personalgrupp med intresse för teknik och har erfarenhet av 
teknikarbete inom sina egna familjer. Tankar har funnits sedan lång tid tillbaka att förskolan 
förfogar över en lämplig gård samt närliggande skog. De hjälper och stöttar varandra genom 
att ta tillvara erfarenheter och föra diskussioner. Under en studiedag indelades verksamheten i 
grupper med ansvar för matlagning, uteverksamhet,  bygg och konstruktion samt skapande. 
Tillsammans reflekterade personalen kring hur aktiviteterna kunde innehålla teknik och 
entreprenörskap. Varje grupp funderade hur barnens intresse kunde väckas genom en miljö 
där barnen vågar prova och utforska olika aktiviteter.   
    Förskolan Cylindern menar att alla i personalgruppen har ett nyfiket görande-intresse som 
visar sig i olika delar av verksamheten som t.ex. bygg- och konstruktion eller ateljén. 
Utomhus är intresset för teknik svagare hos pedagogerna. Barnen utforskar själva sin omvärld 
med mindre styrning och inblandning av pedagoger.  De vill tillhandahålla material och en 
miljö som känns spännande för barnen och låta dem själva bestämma aktiviteter.   
    Förskolan Drivkraften menar att verksamhetens omvandling, till att utgå från fem 
verkstäder, var en följd av diskussioner hos pedagogerna. Barnen visade stort intresse för 
teknik vilket förskolan ville uppmuntra. Genom att skapa verkstäder används lokalerna på 
bästa sätt och materialet samlas på ett ställe.  Personalen har ansvar för den verkstad som 
intresserar dem mest, men bygg- och konstruktion var  svårt för många att ansvara för. De 
menar att pedagogerna består av många kvinnor i hög medelålder vilket kanske påverkar 
intresset. Teknik anses svårt men för att lärandenivån i förskolan ska höjas måste tekniken 
synliggöras och bli rolig. Även om intresset varierar kan verksamheten fungera om förskolan 
har en gemensam vision. Den pedagog som för närvarande har huvudansvaret för bygghörnan 
på gården menar att hon tog ansvaret utan egentligt intresse eller kunskap utan har fått växa in 
i arbetet. Istället för att flytta ut materialet ville hon se hur utemiljön kunde användas till 
teknik och iordningsställde en bygghörna och en rörverkstad. I initialskedet arbetade hon 
tillsammans med mycket hängiven och intresserad kollega och efter en period av ensamt 
ansvar är kollegan tillbaka i höst:  
 



 17 

”Det blir ett helt annat flöde när vi jobbar tillsammans […]. Jag har fått tänka om och […] känner 
nu att jag helt ärligt har gått miste om det här i mitt liv. Hade inte jag fått den här utmaningen i 
livet så hade jag aldrig kommit på att jag kunde saker med teknik”.   

  
Pedagogernas förståelse av teknikintresse hos barn 
Samtliga förskolor menar att det finns ett ständigt intresse av teknik på gården hos barnen.  
Förskolan Ankaret menar att konstruktionslekar kan pågå i flera timmar. Barnen är nyfikna, 
de konstruerar, bygger och provar hela tiden med hjälp av materialet.  Aktiviteterna pågår 
längre med material som de kan bygga med än med färdiga föremål som inte kan förändras då 
de senare inte ger samma utmaning. Förskolan Cylindern menar att: 
 

”De har en fascination av att ett objekt kan användas på så olika sätt. Det ser jag dagligen”.  
 

Förskolan Drivkraften utgick från barnens intresse till verksamhetens förändringsarbete. 
Barnen var intresserade av bygg och konstruktion, bl. a i form av kojor. Förskolan Ankaret 
talar om att de yngre barnen åker i rutschkanan och undersöker ramperna till husen genom att 
springa, rulla saker  och cykla. Barnen använder rören  för att hälla sand i och böjer rören 
fram och tillbaka för att se vad som händer. Förskolan Cylindern menar att vinterhalvåret 
försvårar möjligheten att använda vatten. När vattenbanorna återigen kan användas visar 
barnen stor glädje: 
 

”Vissa sätter på vattnet och ser vart vattnet vill, andra vill styra vattnet med rännor. När vattnet fått 
rinna tillräckligt länge blir det stopp, så blir det nya avfarter. Så blir det en sjö i andra ändan och 
där ser barnen vad som flyter och vad som sjunker ”.  

 
Barns tekniska aktiviteter 
En förutsättning för teknisk verksamhet är om barn har ett intresse av teknik, bygg och 
konstruktion.  
 
– Medvetenhet om begreppen ’teknik’ samt ’bygg och konstruktion’. 
Av barnens svar framkom att teknikbegreppet är svårt att förstå och förklara. Två svar gav 
förslag som: 
 

”Man gör coola grejor” (flicka, 6 år)”  samt ” Man har smådelar och då måste man följa en 
ritning” (pojke, 5 år). 

 
’Konstruktion’ ställde barnen sig frågande till men begreppet ’bygg’ gav de flesta barnen 
förklaringar till som att bygga med klossar och lego. 
 
– Barnens teknikintresse 
11 av fjorton barn svarade att de tycker om att bygga: 
 

”Jätteroligt, man kan bygga med fantasin och då blir det jättenya saker”  
(pojke 5 år). 

 
 Han menar dock att färdiga byggsatser är roligast att bygga. Andra aktiviteter som barnen 
ägnar sig åt är tornbyggen av klossar och kaplastavar.  
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– Förskolegårdens verksamhet 
För att få en uppfattning om hur barnen leker och om de använder sig av det material som 
finns till bygg och konstruktion samt andra tekniska företeelser, har de fått berätta  
om sina aktiviteter på förskolegården. Tabell 3.1 visar  populära aktiviteter i fallande ordning. 
 
Tabell 3.1 Aktiviteter på förskolegården 
 
Aktivitet      Antal svar      Aktivitet                 Antal svar 
Lek i 
sandlåda  

14 Snöbygge 14  

Bygg och 
konstruktion 

8 Gungning 5 

Cykling 2 Pulkaåkning 2 
Lek i 
rutschkana 

2 Lek i skogsparti 2 

Kojbygge 2 Hopp med rep 1 
Spring 1 Innebandyspelande 1 
Rollspel 1 Klättring 1 

 
Tabellen visar att bygg och konstruktion samt annat skapande är populära aktiviteter hos 
barnen. 
Ett barn förklarar hur hon bygger en snölykta:  
 

”Man ställer runt snöbollar…så här många… och så ställer man flera snöbollar på…så blir det 
mindre och mindre...på slutet kommer bara en till som ska sitta uppe på toppen. Det ska vara ett 
litet hål för då kan man sätta in ett ljus…då ser man bättre när man ska gå ut på natten” (flicka 4 
år).  

 
Bygg och konstruktion är en aktivitet som barnen lika ofta utför  själva som tillsammans med 
andra. Barnen arbetar utan hjälp av pedagoger förutom vid sågning. Hur länge barnen får 
bygga varierar. Flera menar att de får tillräckligt lång tid på sig menar andra inte hinner. Ett 
barn menar att hon förstör sitt bygge när det är dags att gå in och  bygger upp igen när hon 
kommer ut. De barn som har tillgång till en mobil vattenbana anser att de har fått prova dess 
funktion och förklarar hur vatten och farkoster rinner genom konstruktionen. Växthuset med 
sitt bevattningssystem är inte bekant hos alla barn men det framkommer ändå svar på hur 
vattnet når växterna:  
 

”Man trycker på en knapp inne så kommer det vatten från vattenledningar till blomkrukorna uppe 
från taket”(pojke 5 år). 

 
Träbitar och plankor på gården används till att sammanfoga med verktyg, stapla till högar för 
att nå högre upp samt att bygga kojor med. Där en snickarbod varit tillgänglig har några barn 
arbetat men menar även att material och verktyg flyttas utanför boden. De verktyg som 
används är hammare, såg och skruvmejsel. Hur barnen får tillgång till verktyg varierar. Ett 
barn menar att sammanfogningen hindrar barnen till att använda materialet på nytt. Bildäck 
förekommer på alla förskolor vilka barnen rullar nedför backar med eller gör gungor av. En 
förskola använder ofta vatten i sin verksamhet och barnen får ta vatten själva. Samma förskola 
har kulrännor i en slänt men de barn som ingick i undersökningen menade att de inte lekte 
där. Önskemål om aktiviteter förekom sparsamt. De förslag som framkom var koj- och 
båtbygge samt trädklättring i skogen.  
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– Teknik i förskolans omgivning. 
De utflykter som barnen beskriver är till största delen till närliggande skog. Aktiviteterna 
består i lek och utforskning. De bygger mindre kojor till djuren samt besöker bäckar och 
undersöker broar. Ett barn förklarar hur bron är konstruerad: 
 

”Spikarna är hårdhänta så att bron inte bara ramlar rakt ner i vattnet”  
(flicka, 5 år).  

 
Under vinterhalvåret besöker barnen omgivande pulkabackar och provar olika farkoster. 
De barn som har tillgång till sciencecentrets park får ofta besöka det och prova tekniska 
föremål som vindsnurror och vattenstyrda konstruktioner. 
 
 

 
Figur 3.1 Påverkande faktorer för teknisk verksamhet i förskolan. 
 
 
Sammanfattning: Faktorer som påverkar teknikimplementering i förskolan består dels av 
utbildning och intresse hos ledning, pedagoger, barn och föräldrar. Förskolorna samarbetar 
dessutom på olika sätt med arbetsgivare, andra förskolor, företag och lärosäten. En faktor som 
försvårar verksamheten är säkerhetsbestämmelser och utgifter. 
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3.2 Hur används den fysiska utemiljön till teknik?  
Följande del i resultatet visar hur förskolan låter barnen använda den fysiska utemiljön till 
teknik.  
 
 Förskolegårdens utseende 
Förskolan Ankaret består av moduler som bildar en längsgående korridor med fyra 
tvärgående delar. Förskolegården består av platt mark, mestadels grusbelagd, men även 
gräsmatta. I och med husets utformning bildas flera avdelade hörnor. På gården finns 
traditionella lekredskap som sandlåda, gungor, en litet klätterhus med rutschkana och rör att 
hälla sand igenom, lekstuga och fjädrad gungbräda. Gården rymmer även flera bodar för 
redskap, ett klätterträd, ett växthus samt en pergola. I förskolan Barometern är 
förskolebyggnaden formad som ett L där barnen har tillgång till ytan mellan huskropparna. 
Gården är kuperad med ett skogsparti och en slänt. Beläggningen består av grus och gräs 
samt asfalt. Fasta lekredskap består av  en sandlåda, gungor, lekstuga, rutschkana samt en 
träbil. I förskolan Cylindern var gården en ursprunglig parkeringsplats som förändrats i 
omgångar. Grus och sand dominerar underlaget. Fasta konstruktioner är en sandlåda, ett 
trädäck med sittplatser, stenblock, ett avdelat öppet rum med fasta bänkar, båtar samt en 
klättervägg. Barnen har även tillgång till en träbro som löper runt en angränsande park. 
Förskolan Drivkraftens gård omger förskolebyggnaderna. Underlaget består av grus samt 
gräs. Marken är kuperad med en större kulle samt flera slänter. Fasta konstruktioner består av 
traditionella lekredskap som gungor, sandlåda och klätterställning. Flera bodar förvarar 
cyklar, material  och redskap Gården innehåller även fordonskonstruktioner av trä,  
sittbänkar, en båt, vindskydd, en koja av vide samt en byggplatta med bord och skåp för 
konstruktionsmaterial. För samtliga förskolor får barnen röra sig fritt över gården. 

 

Vilket tekniskt material och verktyg är tillgängliga för barnen? 
För att undersöka vilket material för tekniska aktiviteter som förskolegården erbjuder har 
gården inventerats. Resultatet visas i tabell 3.2 
 
Tabell 3.2. Material för teknik 
Material Förskola 

Ankaret 
Förskola 
Barometern 

Förskola 
Cylindern 

Förskola 
Drivkraften 

Snickarbod/snickarhörna X X  X 
Verktyg X X   
Brädor X X X X 
Lutande plan X X X X 
Vattenuttag X X X X 
Vattenuttag m slang X X X  
Bildäck X X X X 
Sålådor X X X  
Trall X X X  
Grillplats X X X  
Vindsnurra   X  
Förbrukningsmaterial  X X X X 
Rör att koppla ihop  X X X X 
Stubbar X X X  
Stockar  X  X 
Tegelsten   X  
Kabelvindor X  X X 
Kulrännor X  X X 
Sandlåda med redskap X X X X 
Större delar av trä att foga 
samman (ex staket) 

X  X X 
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Resultatet visar att förskolorna har ett likartat material för bygg och konstruktion, vatten uttag 
och kulrännor. Övrigt material som förekommer på enstaka förskolor är: rörverkstad, leksaker 
för att visa vatten och tryck, ljuslyktor, experimentlådor med speglar, prismor, elektricitet som 
kan tas ut på gården, hönsnät uppsatt mellan träd för vävning, nedgrävda vattenrör med 
hävertfunktion, nät av rep för klättring, repstege, skottkärra, grävskopa samt växthus med 
bevattningssystem. Bild 3.1 visar exempel på hur förskolorna erbjuder barnen 
teknikupplevelser genom fasta konstruktioner. 
 
  

                 
 

                                                                        
 

Bild 3.1. Förskolan Ankaret: Kulbana. Förskolan Barometern: Bygg- och konstruktionsbod. Förskolan 
Cylindern: Vattnets väg genom ledning (rör). Förskolan Drivkraften: Koja av vide. 
 
Verksamheten på förskolegården 
Material: Förskolan Ankaret menar att många av lekredskapen fanns när verksamheten 
startade och inte är valda av pedagogerna. De försöker hitta tekniken i dem. Barnen ska få 
tillgång till gården och arbeta med mycket laborativt material för utforskning och 
konstruktion. Materialet är anpassat för barn i de mellersta åldrarna. De använder olika 
tekniker för att få bilar, stenar och bollar att rulla i olika hastigheter och  gräver kanaler ut från 
sandlådan. Vattenbanan är mobil vilket är betydelsefullt för barnens utveckling. På väggarna 
sitter bilder med olika tekniska moment. Förskolan Barometern vill kunna utnyttja gården och 
har många planer. De menar att årstiden inte ska hindra verksamheten från att flyttas utomhus. 
Material och verktyg kan förvaras i lådor som är lätta att flytta. För närvarande finns ett 
mindre förråd med verktyg men ett året-runt hus med bygg- och konstruktionsmaterial 
kommer att iordningsställas som barnen fritt kan utnyttja. De menar att man i princip kan 
bygga med allt och vill använda återvunnet ofarligt material. De yngsta barnen kommer att få 
möjlighet att utnyttja material för att dra och känna skillnader i tyngd samt kunna leka med 
vatten i sandlådan. Vatten har även använts till att skapa is-skulpturer. Gården kommer även 
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att förses med en tunnel för barnen att cykla igenom.  Även förskolan Cylindern anser att 
aktiviteterna utomhus till stora delar består av bygg och konstruktion. De menar att barnen 
inte har stora krav på materialet utan bygger och leker med det mesta. Under åren har 
förskolan bl a byggt linbanor och en större slangbella som får vara uppe tills det vittrar sönder 
och nermonteras. Gården ska erbjuda barnen ett formbart material som ger möjligheter för 
barnen att  leka en, två eller många. Fasta gungor och gungbrädor är bortvalda då barnen 
istället uppmuntras att bygga egna så att många får plats. Materialet ska kunna användas och 
byggas med– nytt material införskaffas om det går sönder.  Förskolan Drivkraften menar att 
deras gård har stora möjligheter. De försöker tänka medvetet hur gården ser ut, vad som kan 
erbjudas barnen och vilka förmågor barnen ska få möjlighet att utveckla. Vattenlek är 
populärt hos barnen som själva får öppna vattenlåsen. 
 
Önskemål: Förskolan Ankaret menar att det finns möjligheter att förändra gården men det har 
inte diskuterats än. De äldre barnen behöver större utmaningar. En av pedagogerna vill kunna 
använda stängslet som omger gården för bl a vävning. Förskolan Barometern önskar tillgång 
till mycket byggmaterial och hoppas få till stånd samarbete med företag på orten. De vill få 
möjlighet att laga mat utomhus samt kunna bygga en vattenbana och vindsnurror. Förskolan 
Cylindern menar att förskolegården är bra i befintligt skick. Ett önskemål finns att göra den 
mer regntålig. Dessutom hoppas förskolan få tillgång till byggmaterial som är genomtänkt 
och skapar möjligheter att bygga symmetriskt och hållbart.  De vill även hitta eller tillverka 
material som påminner om Duplo samt införskaffa tegelstenar till sandlådan så att barnen kan 
laborera. Förskolan Drivkraften har som önskemål att erbjuda barnen mer vattenlek med 
ledningar eller stockar där vattnet kan rinna då vattenlåsen är svåra för de minsta barnen att 
öppna. De vill även förändra gårdens underlag så att den bjuder olika motstånd vid cykling. 
Andra önskemål är fler rör som hör till bygghörnan. Det finns förhoppningar att byggföretag 
kan skänka spillmaterial – ett material som helst ska finnas kvar vid bygghörnan så att barnen 
kan använda det och finna en struktur. Om barnen vill använda klossarna i sandlådan får 
annat material införskaffas till den leken. I bygghörnan ska materialet vara sorterat och det 
kan pedagogerna göra tillsammans med barnen. Andra önskemål är ett husbygge samt 
utekapla.  
 
Hur används omgivningen utanför förskolan till teknik? 
I miljön kring förskolan Ankaret finns en bäck med många broar. Vid lågt vattenflöde kan 
barnen se hur de är konstruerade. Barnen går under broarna, de känner på bron, leker 
Bockarna Bruse, provar att kasta i saker för att sedan fånga upp dem och hissar saker upp och 
ner. Pedagogerna menar att barnen hittar aktiviteter och material om de ges tid. Utflykten 
behöver inte sträcka sig långt utanför förskolan vilket ger möjlighet till större upplevelser. 
Utanför förskolan finns dessutom ängar med elstängsel där barnen vet vad symbolerna 
betyder, en ås samt ett naturreservat. Utflykter sker varje dag förutom vid de tillfällen då 
barnen bygger  och konstruerar på gården och behöver tid att slutföra sitt arbete. Förskolan 
använder sig av föräldrar för att besöka deras arbetsplatser samt en botanisk trädgård. Vid ån 
finns lyftkranar och helikoptrar flyger ofta över området. En gammal  jaktstuga ger möjlighet 
att studera stengrunden.  För förskolan Barometern är avstånden korta till en större skog och 
en sjö som utnyttjas ofta Andra utflyktsmål är stadsparken, ett ridhus, ett nedlagt bruk samt 
en trädgårdsanläggning. Barnen i förskolan Cylindern ges möjlighet att använda det 
närliggande science-centrets konstruktioner under sommarhalvåret. Här finns bl a en 
vindsnurra som leder upp dagvatten, en vattenpaviljong där barnen själva kan hoppa och 
styra vattenstrålen, ljudparaboler och Arkimedes vattenskruv. I området finns även en kanal 
med broar och båtar samt en naturskola. Förskolan Drivkraften har nära till skogen som 
utnyttjas ofta och  är uteslutande utflyktsmål för de minsta. Dikena inbjuder till att bygga 
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broar över. Då de större barnen har intresse av att bygga kojor  får utegruppen ta med sig 
verktyg och presenningar till skogen där barnen får bygga och konstruera. Andra utflyktsmål 
är konserthuset. Högskolan används till besök på ett upptäckarland samt studier av dess 
arkitektur. 
 
Sammanfattning: Resultaten visar att förskolorna använder gårdens fysiska förutsättningar för 
att uppleva tekniken. Det material som förskolorna erbjuder barnen är till största delen bygg- 
och konstruktionsmaterial samt banor för vatten och kulor och barnen får utnyttja hela gården. 
Omgivningarna används i varierande grad och det är framförallt den närmaste miljön som 
besöks. Vattnets egenskaper och medverkan för tekniska aktiviteter används ofta. För 
studiebesök samverkar förskolorna med personer som är knutna till förskolan.  

3.3 Hur förhåller sig pedagogernas arbetssätt till teknik i uterummet?  
Vilket förhållningssätt pedagogerna har till att implementera teknik i förskola och deras 
barnsyn identifieras i följande kategorier. 
 
3.3.1 Pedagogernas förförståelse  
Teknik är: 

• Bygg- och konstruktion. Att tillverka praktiska konkreta hållbara saker genom 
mänsklig handling. 

• Att använda föremål i sin omgivning på ett sätt som underlättar tillvaron och gagnar 
människan som elvispen, eller har ett mervärde– en planka är mer än en planka på 
marken. Den kan bli ett tak eller annan bärande konstruktion, en gungbräda eller en 
hävstång. 

• Krångligt och svårt som begrepp. I skolåren fanns inget intresse. Begrepp som 
används är istället ’bygg och konstruktion’. I det finns teknik och experiment. 

• En del av hela vardagen. Det kan vara  fjädrarna i gungbrädorna, vindsnurror eller hur 
människan tar sig fram i naturen. 

• En del av det lilla, t. ex blixtlåset, vilket behöver upptäckas och medvetandegöras.  
• Svårt att klara sig utan då det konstant omger människan. 
• Allt runt de fyra elementen. 
• Ljus och ljud. 
• Digital teknik. 
• Nödvändigt för att kunna påverka samhället. Det är viktigt att ge barnen en bra grund 

genom språket, matematiken och tekniken.  
• En metod, ett sätt som t ex ritteknik. 
 

Teknikens värde för barn  
Teknik innebär enligt pedagogerna: 

• Att barn ser samband vilket bidrar till utveckling 
• Ett självförtroende och drivkraft genom glädjen i att lösa problem och kunna påverka 

sin situation vilket är viktigt i dagens samhälle. 
• Att sätta igång fantasin hos barnen. 
• Ett socialt samspel då barnen arbetar tillsammans. Längre fram kanske barnen vill 

arbeta själva och prova. Man vinner mycket genom att barnen leker fritt. 
• Att med det praktiska som grund kan barnen förstå det teoretiska bättre. Genom en 

förståelse i tidig ålder underlättas det vidare skolarbetet.  
• Ett större ordförråd som begrepp.  
• Att behärska handgrepp.  



 24 

• Att lära sig förstå balans och jämvikt.  
• Att lära sig behärska materialet. 

 
Varför används uterummet till teknik? 
Utrymme. Vissa föremål lämpar sig bättre att användas och undersökas i uterummet, t. ex 
cyklar och bevattning. Utomhus kan material användas som kräver större utrymme och som 
inte behöver städas undan. Barnen kan därmed konstruera friare. 
 
Hela förskolan som pedagogiskt rum. Uterummet fungerar väl som pedagogisk miljö för 
barnen. Pedagogerna kan erbjuda barnen aktiviteter utomhus som traditionellt utförts 
inomhus: 
 

”Jag tycker att vi är bra på att flytta ut mycket som nu när det blir vår. Man måste inte bara sitta 
inne”. 

 
Lekmöjligheter. Den stora ytan skapar och inbjuder till nyskapande, påhittighet och rörelse. 
 
Utforskning . Utomhusmiljön uppmuntrar barnen till aktivt undersökande och utforskning. 
 
3.3.2 Teknikplanering 
Förskolan Ankaret menar att den i förskolan vanligt förekommande grov- och finplaneringen 
inte används då de inte vet vad barnen vill göra. Istället planerar och utgår de från barnens 
aktiviteter och intressen.  Det är viktigt att se vad barnen efterfrågar och fånga deras intresse. 
De har under året haft teman som ljus och vatten som tilltalar barnen. Då belysningen är 
sparsam under vintern har de arbetat med ljusslingor och ljuslyktor. Luft har också intresserat 
barnen och då ändras planeringen eller så får ämnet vara en del i sammanhanget. Det är svårt 
att planera utan pedagogerna använder hela året som tidsram och dokumenterar aktiviteterna. 
Fasta verksamheter är odling, uppbyggnad av ett växthus med bevattningssystem, 
snickarboden med snickarbänk där fler verktyg och material ska införskaffas. Gården ska 
även förses med mer laborativt material. Även förskolan Barometern menar att barnen själva 
får bestämma hur litet eller stort ett projekt blir och hur de ska gå vidare. De är 
medupptäckare med barnen, dvs. ger dem inte färdiga svar utan söker dem tillsammans. Vad 
gäller planering fanns det ett allmänt intresse hos barnen av att använda vatten som tema. 
Tankarna föddes och utgick från barnens frågor. Pedagogerna ställde även frågor kring 
vattnets egenskaper och planerade aktiviteterna efter barnens svar. Vattentemat har pågått 
under en lång tid och dokumenterats. Tankar om barnens inflytande återfinns även hos 
pedagogerna i förskolan Cylindern. De menar att teknikplanering inte förekommer så ofta. 
Barnen får tillgång till alla ytor i förskolan och pedagogerna ansvar till stor del gemensamt för 
barnen. Istället upptäcker och fångar pedagogerna det som händer och för sedan processen 
vidare genom diskussioner med  barn och kollegor. En pedagog menar att han påbörjar ett 
bygge och låter barnen fortsätta. Barnen är dessutom nyfikna och kommer fram. Förskolan 
försöker ha material framme som barnen kan använda  – ett material som  kan tas fram och 
bort. Barnen är medvetna om det som finns och frågar efter saker att göra. Planerade 
aktiviteter har varit lufttema, vattentema, kick off, projekt och samlingar kring teman. I 
förskolan Drivkraften är det viktigt för de yngre barnen att materialet introduceras genom att 
tillsammans med pedagogerna känna och upptäcka vad som är där just då. I övrigt  får barnen 
arbeta fritt utan särskilda teman. En av pedagogerna arbetar med de äldsta barnen och 
använder på egen hand konserthuset som tema. Efter studiebesök har barnen fått konstruera 
egna konserthus med ritningar och berättat hur de vill fortsätta arbetet. Hon önskar att hela 
huset gemensamt kunde enas om ett genomgående tema i alla verkstäder som en röd tråd. En 
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påverkande faktor är att förskolans organisation har genomgått stora förändringar. Det 
behöver ges möjlighet att samordna alla tankar och utvärdera positiva och negativa 
erfarenheter.   
 
 
3.3.3 Vilken roll har pedagogen respektive barnet? 
 
Medupptäckare. Barn är inga tomma påsar som ska fyllas. Teknik är en ständig del av 
barnens aktiviteter när de prövar och experimenterar. Pedagogens roll är att vara en aktiv 
medupptäckare som ser barnens intressen och kan ge utmaningar. Genom att lyssna till 
barnens tankar ser pedagogen var barnet befinner sig och kan stötta. Tillsammans kan barn 
och pedagoger finna tekniken i leken och införa ett tekniktänkande. Frågor att ställa kan vara: 
”Hur blev det här då?”, ”Hur ska du göra för att få det som du tänkt?”, ”Vad ser du?”, 
”Berätta för mig!”. Det skapar tankearbete som är en inre drivkraft för barn:  
 

”Det är där vi måste lyfta, så att det inte bara blir det här görandet som det ofta är i förskolan”.  
 
Andra arbetssätt är låta barnen arbeta själva och endast träda in om det finns risk att de skadar 
sig. En av pedagogerna ser tidsbrist som ett hinder för reflektion och menar att det viktiga 
ändå är att vara med barnen. Samspelet gagnar även pedagogen i form av idéer:  
 

”Jag utvecklas så mycket själv och får så mycket tillbaka” 
 
Valfrihet.  Barnen ska få möjlighet att välja aktivitet utifrån det som de upplever är roligt.  
 
Intresserade pedagoger. En intresserad, inspirerande och positiv  pedagog skapar intresse 
till lärande hos barnet. Pedagogen ska vidga barnets omvärld. Barnen ska få med sig glädje, 
uppmuntran och inspiration från förskolan till skolan. De behöver få möjlighet att känna att 
de lyckas och att inget sätt är fel:  
 

 ”Om man inspirerar barn är chansen större att de blir inspirerade och själva hittar sitt sätt att lära sig 
saker” 

 
 ”Pedagogrollen är att entusiasmera, att tända stjärnögon som en föreläsare sa. Dessa ögon är vi 

duktiga på att släcka när vi säger att de gör fel, att det blir snett”.  
 

Lustfylld verksamhet. Barnen utvecklas av det som de tycker är roligt. Leken har stor 
betydelse och barnen ska inte känna att pedagogerna kräver något. 
 
Barns inflytande. Alla barn ska få komma till tals, bli  bekräftade, sedda  och hörda. Det 
barnen berättar är viktigt och de behöver kunna lyssna till varandra. Barnen har rätt att vara 
med vid utformningen av materialet för att bli mer aktiva. Det ökar även möjligheten att 
verksamheten anpassas efter barnens nivå: 
 

”Barnen får arbeta med sina konstruktioner och vi har inga fasta tider förutom att äta, vilket även går 
att förskjuta så att barnen hinner avsluta” 

 
Utbud. Materialet ska ständigt erbjudas barnen och få stå kvar för att de ska kunna se den 
pågående processen. Det visar barnen att deras idéer är viktiga.  Genom att bli visad 
materialet kan barnet bygga vidare.  
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Språk och begrepp. Genom samtal kan pedagogen ge ord och hjälpa till och skapa ett 
sammanhang. Begrepp kan användas som är spännande för barnen. Begrepp kan även 
dramatiseras för en större förståelse.  
 
Socialt samspel. Pedagogens roll är att visa vilka möjligheter barnen har att hjälpa och lära 
av varandra. Pedagogen uppmuntrar barnen att  titta på vad andra gör.  
 
Barnet som problemlösare. Genom att pedagogen erbjuder barnet en mindre del färdigt 
material och ger barnet tid, visar sig barnets kompetens i problemlösning.  
 
Barnet som utforskare. Verksamheten ska vara tillåtande och skapa förutsättningar för 
kreativa, fantasifulla barn som använder alla sina sinnen för upptäckter. Barnen ska 
därigenom uppmuntras till att själva komma underfund med företeelser genom orädsla och 
nyfikenhet. Pedagogen ger inga svar utan låter barnen själva upptäcka och prova. Pedagogen 
har till uppgift att inte visa farliga material och genom att närvara i leken känner barnen en 
större säkerhet. En annan förskola menar att de vill att barnen ska känna sin egen 
säkerhetsnivå: 
 

”När det blir jobbigt ska jag fundera på varför jag säger ”Nej!” och ”Gör inte så!” Är det jobbigt 
för mig eller bara för barnet?”  

 

 
 

Figur 3.2 Vilken roll har pedagogen respektive barnet? 
 
Sammanfattning: Resultaten visar att pedagogernas tolkning av teknikbegreppet har en vid 
omfattning, allt ifrån det praktiska handfasta arbetet, till en nödvändig kompetens och 
demokratiskt förutsättning. Teknik har ett värde i form av  drivkraft, förståelse, förtrogenhet 
och socialt samspel. Verksamhetens planering utgår från barnens intressen och förskolorna 
varierar i sättet att följa upp intresset. Verksamheten ska även ge möjlighet för barnen att 
uppleva ett lustfyllt lärande genom utforskning där pedagogen är en medupptäckare som 
stöttar och utmanar barnet. 
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4 Diskussion 
 

4.1 Sammanfattning:  
De resultat som jag kommer att diskutera är betydelsen av förskolechefens och pedagogernas 
utbildning, engagemang och intresse för teknikimplementering. Jag kommer även att 
diskutera hur det fysiska uterummet används till teknik samt vilka roller som barnet 
respektive pedagogen har.  
 

4.2 Tillförlitlighet  
Valet av förskolor bestämdes utifrån hur länge ämnet teknik medvetet har ingått i 
verksamheten – en period mellan ett till sex år. För valet av pedadagoger avgjorde faktorer 
som ett stort intresse och engagemang av teknik men även utifrån intresse och möjlighet att 
bli intervjuade. Barnen har valts utifrån intresse att bli intervjuade och föräldrarnas 
godkännande. För att kunna få ta del av barns tankar valdes en grupp i åldrarna 4-6 då jag 
hoppades att de kände sig mera säkra i mötet med mig.  Min tanke var även att få en jämnare 
fördelning av könen.  
    Frågeställningarna har valts utifrån tanken att både få svar på konkreta frågor kring 
teknikintresse och aktivitet på förskolan men även mer öppna frågor där respondenten kan 
reflektera. Till de frågor som i första skedet endast besvarats  jakande eller nekande har 
följdfrågor ställts för att få ett mer uttömmande svar. Frågan om värdet av teknik kan 
upplevas ledande men ställdes utifrån min förförståelse av pedagogernas intresse och 
engagemang.   
    Faktorer som hade betydelse för intervjun var att jag var okänd för barnen, däremot ingick 
några barn i en grupp som jag följde under en kort utflykt. Hur trygg barnet känner sig har 
betydelse för intervjuns tillförlitlighet vilket kan vara en påverkande omständighet för 
undersökningens resultat.  
    Intervjuerna med pedagogerna har skett i ett avskilt rum och intervjuerna har spelats in på 
band. För att få en bredare bild av förskolan och de tankar som pedagogerna har för 
verksamheten var min förhoppning att  genomföra intervjuer med minst två pedagoger på 
varje förskola. I förskolan Barometern behövdes dock en av pedagogerna i barngruppen vilket 
medförde att förskolan representerades av endast en pedagog. Intervjuerna med barnen har 
även de utförts i avskilda rum och med hjälp av en bandspelare. Barnen har varit intresserade 
av att bli utfrågade och intervjuerna planerades till tidpunkter då barnen  inte var för trötta 
eller hungriga. Min förhoppning var att intervjua fyra barn från varje förskola, i förskolan 
Drivkraften fanns varken tillräckligt intresse från barnens sida eller godkännande från 
föräldrar. Ljudkvalitén av det insamlade materialet skiftar beroende på vad som skedde i 
angränsande rum. Detta har medfört att inspelningarna vid vissa tillfällen krävt flera 
avlyssningar.   
     Undersökningarna är genomförda under fem veckors tid och förskolorna är belägna inom 
en radie av tjugo mil vilket till viss del skapar samma förutsättningar för reliabilitet. 
    Syftet med arbetet har varit att  kartlägga och beskriva hur förskolan kan arbeta med teknik 
utomhus. För att uppnå syftet har jag valt att beskriva de faktorer som teknikimplementering 
påverkas av som intresse och förhållningssätt hos de personer som vistas i förskolan samt 
omgivande instanser. För att undersöka vilka förutsättningar som förskolegården och 
omgivningar ger har jag valt att dokumentera dessa. Utomhusaktiviteter på förskolorna har 
påverkats av klimat och framkomlighet på förskolegården. Flera förskolor har varit 
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tveksamma till hur de kunnat visa tekniken utomhus då vintern varit lång och snörik. En 
undersökning under perioden maj till september kan ge ett annorlunda resultat.  
    Undersökningen är utförd i fyra förskolor för att få en bredare bild av hur teknik kan ingå i 
verksamheten. För ett mer omfattande underlag kan flera förskolor besökas inom ett större 
geografiskt område. Resultatet kan även få en högre grad av generalitet genom ett större antal 
intervjuer framförallt med barn. 
 

4.3 Teoretisk tolkning 
  
4.3.1 Vilka faktorer påverkar förskolans arbete med teknik i uterummet?  
Grahn m fl (1997) menar att en tydlig verksamhetsprofil och en positiv attityd till 
uteverksamhet entusiasmerar barnen till att bygga och konstruera. Skogh (2001) och Mattsson 
(2002) anser att en tydlighet med vad teknik är, skapar ett intresse för ämnet. En av 
pedagogerna i undersökningen talar om att borttagandet av pedagogiska ledare nu gör att 
pedagogerna själva måste driva projekt, vilket är resurskrävande. Jag tolkar hennes svar som 
att arbetsledaren har ett stort ansvar för att inriktningen av verksamheten fortskrider i den 
planerade takten. Engagemanget för teknik varierar mellan förskolecheferna. Faktorer som 
påverkar är det egna intresset men även hur säker förskolechefen känner sig i sin ledarroll 
samt vad arbetsgivare kräver. Jag menar att förskolan har en stor mängd intressen att 
tillgodose. För att verksamhetsprofilen ska få genomslag behövs en gemensam vision som är 
förankrad i hela organisationen.  Till hjälp kan lokala styrdokument fungera, vilket några 
förskolor har utarbetat. 
   Lika betydelsefullt som en intresserad chef är pedagogernas engagemang i form av intresse 
och utbildning. I det nya förslaget till läroplan för förskolan sägs att:  
 

”Förskollärare själva säger sig ha otillräckliga kunskaper om vad områdena innebär och hur man 
kan arbeta med dem i förskolan. Skolverket föreslår att läroplansmålen också för dessa områden 
förtydligas och kompletteras. Dessutom föreslås satsningar på fortbildning och 
kompetensutveckling inom området riktade till förskolans personal” (Skolverket 2009, sid 7).  
 

 
Förskolorna som ingår i denna undersökning har kommit långt med införandet av teknikämnet 
då de har en teknisk inriktning i varierande grad. Personalens teknikutbildning varierar dock 
och det ställs inte krav för anställning i vissa förskolor. För flera förskolor ges dock 
möjligheter till vidareutbildning inom ämnesområdet. Arbetet i förskolan i dag, menar jag, har 
krav att tillgodose en stor mängd intressen. För att kunna känna drivkraft att fortsätta arbetet 
måste det ges möjlighet till vidareutbildning och samarbete med andra instanser som förskolor 
och kommun. Ahlgren & Sjöholm (1980) skriver att pedagogen behöver ha ett intresse för 
teknik och vara lyhörd för barnens nyfikenhet så att det skapas en miljö där barnen vågar 
experimentera. Förskolorna i undersökningen visar olika grad av intresse alltifrån ett högt 
individuellt intresse, ett stort intresse som är förankrat i personalgruppen till en osäkerhet till 
att ta ansvar för verksamhet och verkstad. En av pedagogerna menar att även om intresset 
varierar kan verksamheten fungera om förskolan har en gemensam vision vilket kan förankras 
med en tydlig verksamhetsprofil. 
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4.3.2 Hur används den fysiska utemiljön till teknik?  
Förskolegårdens utseende 
Trageton (1996) anser att utemiljön är ett försummat område där barnen springer planlöst 
omkring. Den färdiga fantasilösa lekutrustningen är vanligt förekommande. Han menar 
istället att gården behöver vara uppdelad i mindre hörnor samt vara möjlig att förvandla. 
Förskolegårdarna i undersökningen har olika utseende. Flera har möjlighet för barnen att hitta 
sin egen vrå att vistas i genom avdelade hörnor mellan huskroppar, kullar, slänter och 
skogsparti.  Bodarna till förvaring ger även dem möjlighet till avskildhet. Med de 
förutsättningarna kan barnen arbeta mer ostört. Pedagogerna menar även att barnen ständigt 
bygger och konstruerar. Gårdarna har i varierande grad traditionella lekredskap, men av  
barnens svar framkommer att aktiviteter i sandlådan, bygg- och konstruktion samt snöbygge  
är mest populära.  Hos de förskolor som har mer traditionell lekutrustning finns önskemål om 
att kunna förvandla gården till mer teknikinriktad verksamhet. Två av förskolorna planerar för 
en snickarbod, medan övriga lösningar är ett byggbord samt ett friare utrymme för bygg och 
konstruktion. Både Mylesand (2007)Trageton (1996) samt Grahn m fl (1997) talar om 
fördelen med en bygghörna. Här kan material användas som inte kan nyttjas inomhus. Hur 
platsen är strukturerad varierar i studien. En av pedagogerna anser att ordning skall råda 
medan andra förskolor tillåter att materialet flyttas runt på gården. Nordin-Hultman (2004)  
skriver att svenska förskolor är rädda för oordnig,  denna stökighet menar Karin Lagerholm 
(refererad i Ingvarsdotter 2009) är viktig för de mindre barnen.  Med bygghörnor, anser jag, 
kan platsen få en mer ordnad struktur och pedagogerna har en bättre överblick över hur 
verktygen används. Däremot måste säkerhetsaspekten beaktas. Den är en faktor som påverkar 
verksamhetens utformning och kan komma i konflikt med tanken att barnen ska få skapa i 
avskildhet om de så önskar. 
 
Vilket tekniskt material och verktyg är tillgängliga för barnen?  
Undersökningen visar att förskolorna har ett likartat material. Det kan vara brädor, lutande 
plan, vattenuttag, bildäck, trall, förbrukningsmaterial samt rör att koppla ihop. Materialet 
möjliggör för barnen att bl a bygga och konstruera, leda vatten samt flytta material. Nordin-
Hultman (2004) skriver att konstruktionsmaterialet ska vara omfattande  och varierat för att 
främja kreativiteten. Flera förskolor menar även att de vill kunna erbjuda barnen mycket 
laborativt material. En förskola talar om att  årstiden inte ska hindra verksamheten från att 
flyttas utomhus, material kan flyttas ut och tas in igen. Undersökningen visar även att tankar 
finns att kunna erbjuda barnen ett formbart material som kan förvandlas och användas i leken. 
Barnen ska vara fria att bygga– nytt material införskaffas om det gamla går sönder. 
Pedagogerna har önskemål om en utökad verksamhet. Det kan bestå i tillgång till 
förbrukningsmaterial av både mindre och större storlek för att kunna skapa konstruktioner 
som möjliggör vattenlek och husbygge.  Samarbete med företag i trakten är en konstruktiv idé 
som förhoppningsvis bidrar till mer tillgång av material. Tillgången till verktyg varierar på 
förskolorna. Hälften av förskolorna tillåter verktyg som hammare, såg och skruvmejsel i 
barnens lek. Där verktyg inte är tillgängliga utgör säkerhetstänkande ett hinder, medan ett 
barn anser att materialet inte ska vara sammanfogat utan kunna användas till nya lekar. Jag 
menar att teknik är mer än byggande men att tillgång till verktyg ger en möjlighet för barnen 
att konstruera hållbara konstruktioner som i sin tur kan användas i leken. 
 
Verksamheten på förskolegården  
Bygg och konstruktion är ett moment som kan kräva tidsutrymme. Grahn m fl (1997) menar 
att genom att ge barnen tid känner de att deras arbete får ett större värde och kan se en 
utveckling i sitt skapande.   Trageton (1996) anser att med en bygglekplats kan barnen 
konstruera över en längre tid. Hur länge barnen får bygga varierar i undersökningen. Flera 
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menar att de får tillräckligt lång tid på sig medan andra inte hinner. Ett av barnen låter förstöra 
sitt bygge när det är dags att gå in och  bygger upp igen när hon kommer ut. Pedagogerna i 
undersökningen anser att barnen ska ges möjlighet till problemlösning. En förskola talar om 
att konstruktionslekar kan pågå i flera timmar och planeringen kan förskjutas, till och med 
lunchen. Jag menar att planeringen bör vara flexibel. Vi måste fråga oss för vem förskolan är 
till för och vad barnen får uppleva där? Hur kan dagen på förskola bli mindre styrd och 
verksamheten ge möjligheten åt barnen att utveckla sina intressen?  
 
Hur används omgivningen utanför förskolan till teknik? 
Trageton (1996) anser att utflykter till omgivande skog och naturmiljö är viktigt beroende på 
hur förskolegården ser ut. Szczepanski (refererad i Claesdotter, 2005a)  menar vidare att 
denna sinnesupplevelse främjar kreativitet, nyfikenhet och samarbete. Utemiljön ger bäst 
förutsättningar för lärande men pedagogerna måste lära känna sin närmiljö för att flytta ut 
verksamheten. Undersökningens resultat visar också att förskolorna använder den 
omkringliggande omgivningen. Utflykten behöver inte sträcka sig långt utanför förskolan utan 
även närmiljön kan ge möjlighet till stora upplevelser. En ofta besökt teknisk konstruktion är 
broar. Flera förskolor talar om att vatten fascinerar barn –  en bro är då en lämplig företeelse 
som förenar intresset med möjlighet till teknikförståelse. Andra utflyktsmål är skogen där 
framförallt en förskola talar om att de låter barnen bygga.  Den närbelägna omgivningen kan 
även skapa stora möjligheter till teknikupplevelse, vilket som undersökningen visar, kan 
innebära utflykter till bruk och trädgårdsanläggningar. Tillfälliga besökare som hantverkare 
ger även möjlighet att undersöka och ställa frågor kring teknik.  
 
4.3.3 Hur förhåller sig pedagogens arbetssätt till teknik i uterummet?  
Pedagogernas förförståelse  
Pedagogerna ger tillsammans en bred betydelse åt begreppet ’teknik’. Det kan dels innebära 
kontakt med fysiska föremål i sin omgivning som att tillverka praktiska konkreta hållbara 
saker, dels använda föremål i sin omgivning på ett sätt som underlättar tillvaron och bygg och 
konstruktion. Pedagogerna talar om att teknik är svårt att klara sig utan. De delar den 
uppfattningen med Lindqvist (refererad i Blomdahl 2007),  Karin Lagerholm (refererad i 
Ingvarsdotter 2009) samt Rönnlund (1999). Teknikbegreppet har däremot även en djupare 
innebörd där pedagogernas tidigare kontakt med ämnet har en betydande roll för införandet av 
teknik i förskolan. Två pedagoger talar om att begreppet har upplevts som krångligt och svårt 
vilket gör att de använder orden ’bygg och konstruktion’ istället. Detta visar sig även i 
barnens uppfattning av begreppet. Ett fåtal barn kände till innebörden av begreppet teknik 
medan ’bygg’ var känt hos alla. I undersökningen har just byggandet en framträdande roll för 
att visa tekniken.  
     Pedagogerna menar även att teknik är en del av det lilla, vilket behöver upptäckas och 
medvetandegöras. Detta överensstämmer med Riis (1996) åsikt, som anser att läraren måste 
vilja och våga ta sig an teknikämnet. Ett sätt, menar Bibbi Åman (refererad i Claesdotter 
2002) är att ta på sig ”teknikglasögon” och upptäcka sambandet mellan den befintliga 
verksamheten och teknik. En av pedagogerna talar om att förskolans personal till största delen 
består av kvinnor i hög medelålder och att det kanske därför finns ett motstånd mot att införa 
teknik som ämne i förskolan. Teknik behöver inte vara svårt men som pedagogerna påpekar, 
behöver det medvetandegöras. 
    En pedagog anser att teknikförståelse och förtrogenhet är nödvändigt för att kunna påverka 
samhället. Barnet behöver en bra grund att stå på. Belloni (2000) talar om att delaktighet är 
viktigt ur ett medborgarperspektiv. Jag menar att vi har ett teknikberoende samhälle och 
behöver i vår vardag kunna behärska eller åtminstone till viss del vara bekant med teknik för 
att inte vara utlämnade åt andra. Förskolan kan vara en miljö som på ett lekfullt sätt och utan 
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krav låter barnen upptäcka de grundläggande tekniska principerna vilket både Sjölander 
(2000) och (Skogh 2001) ger uttryck för. 
    Uterummet som en plats för pedagogik har enligt pedagogerna i undersökningen flera 
fördelar. Hela förskolan är ett pedagogiskt rum där det stora utrymmet möjliggör för barnen 
att använda ett annat material än inne. Detta menar även Mylesand (2007). Jag tror att det 
finns en stor glädje i möjligheten att skapa stora konstruktioner som kan användas till lek,      
t. ex hus eller fordon. Den stora ytan inbjuder även enligt pedagogerna till nyskapande, 
påhittighet, utforskning och rörelse vilket Grahn m.fl. (1997) har kommit fram till i sin 
undersökning. De senare anser att naturen är ofärdig och oordnad vilket erbjuder en variation 
och mångfald som inspirerar barnet. Dessutom kan barnet röra sig friare.  
 
Teknikplanering 
Resultatet visar att den traditionella grov- och finplaneringen får en svagare roll och att 
verksamheten i förskolan i stället utgår från barnens erfarenheter och intressen. Detta är en 
tanke i läroplanen som menar att det ska finnas ” utrymme för barnens egna planer, fantasi 
och kreativitet i lek  och lärande såväl inomhus som utomhus” (Utbildningsdepartementet 
1998, sid 11). Innebörden av formuleringen återfinns i det nya förslaget till ändringar i 
nuvarande läroplan. ”En viktig utgångspunkt för barnens undersökningar och experiment är 
deras tidigare erfarenheter, intresse och engagemang” (Skolverket 2009, sid 12). Förskolorna 
talar om att barnen ofta bygger och konstruerar och resultaten visar att elva av fjorton barn 
tycker om att bygga medan åtta menar att det är en aktivitet som de ägnar sig åt på gården. 
Trageton (1996) menar att just konstruktion dominerar i barnens aktiviteter i förskolan och att 
detta intresse uppmuntras genom att tillföra material – en önskan som förskolorna i 
undersökningen har. Den tekniska verksamheten i studien inriktas däremot inte enbart mot ett 
fritt byggande. Då områden som vatten, ljus och ljud intresserar barnen har teman ingått i 
verksamheten. Det går alltså att förena styrd och fri verksamhet genom att uppmärksamma 
vad som intresserar barnen och  vilken mening aktiviteterna har för dem. 
 
Vilken roll har pedagogen respektive barnet? 
Pedagogerna talar om att barnen ska få med sig glädje, uppmuntran och inspiration från 
förskolan. De behöver få möjlighet att känna att de lyckas med sina aktiviteter och att inget 
sätt att lösa ett problem är fel. Tillsammans med ett material som kräver tankearbete att 
omvandla och genom att prova, finner barnet lösningar. Detta problemlösande menar både 
Trageton (1996), Mattsson (2002) och Lindgren (1996) stärker barnets självförtroende. 
Pedagogerna talar om sin roll som medupptäckare tillsammans med barnen. Pedagogen är 
aktiv och uppmärksammar barnens aktiviteter. För att förstå vilken nivå som barnet befinner 
sig på  och därigenom kunna stötta och utmana, ställer pedagogen frågor till barnen. 
Interaktionen är en del i att barnet får möjlighet att reflektera över sina aktiviteter. Detta 
poängteras av Mattsson (2002) som anser att genom att  vara lyhörd för barnens frågor kan 
pedagogen ta del av barnets värld. Doverborg & Pramling (1995) talar om att teknikens 
konkreta arbetssätt lämpar sig väl att ställa frågor kring för att strukturera barnets 
erfarenheter. Pedagogerna menar också att genom reflekterandet får barnet ett större 
ordförråd och förstår sammanhang bättre, något som Blomdahl (2007) och Forsberg & 
Holmlund (1990) iakttagit  i sin undersökning. I min studie menar dock barnen att de bygger 
på egen hand, något som en  förskola medvetet låter ingå i den pedagogiska verksamheten  
Pedagogerna tillför material och låter barnen arbeta självständigt då barnen är konstruktiva 
och påhittiga. En av förskolorna anser att tidsbrist försvårar reflekterandet men talar om att 
gemenskapen i stunden är viktigast. Jag menar att kontakten med det skapande barnet kan 
variera beroende på om barnet själv eller tillsammans med andra barn leker koncentrerat eller 
behöver hjälp att se sammanhang eller utveckla sitt arbete. Ett väl fungerande samarbete barn 
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emellan kan ske utan avbrott. I efterhand kan däremot pedagogen hjälpa barnet att skapa 
tankestrukturer kring sitt arbete.  
    Pedagogerna i undersökningen  talar om att barnet är och måste ges tillfälle att vara en 
utforskare. Genom en tillåtande atmosfär skapas utrymme för kreativa fantasifulla barn som 
använder alla sina sinnen för upptäckter. Forsberg & Holmlund (1990) och Vygotskij (1995) 
menar att just kreativitet och fantasi är grunden för teknologiskt skapande. Jag anser att 
förskolan ska vara en kravlös miljö för barnen där utrymme ges till att  använda sina 
erfarenheter och kunna utveckla intressen och att platsen lämpar sig väl för idérikt skapande. 
 
4.3.4 Slutsatser 
De slutsatser som studien visar är följande: 

• För teknikimplementering behövs en tydlig verksamhetsprofil som är förankrad hos 
förskolechef och pedagoger. 

• Utbildning av pedagogerna samt intresse för ämnet är en viktig förutsättning för en 
fungerande verksamhet. 

• Med teknik förstås i första hand bygg och konstruktion. 
• Teknik har stora förutsättningar till att ingå i  förskolans verksamhet då barnen har ett 

omfattande intresse av att undersöka och konstruera. 
• En tillåtande atmosfär där barnet är en utforskare men även pedagogens aktiva 

engagemang är av stor betydelse för barnets utveckling. 
• Uterummet används till teknikrelaterade aktiviteter i stor utsträckning och 

pedagogerna har ett intresse av att utveckla förskolegården i ännu högre grad.  
 
4.3.5 Praktisk tillämpning och förslag till fortsatt forskning.  
 
Min förhoppning är att teknik och teknik som utomhuspedagogik upptäcks och får en större 
plats i förskolans verksamhet. Förskolorna i undersökningen visar en stor bredd i sin 
verksamhet som jag hoppas kan inspirera till arbetet med teknik. Förskolan och pedagogerna 
har genom läroplanen fått en striktare struktur för sin verksamhet och arbetssätt. Många delar 
ska ges tillräckligt utrymme för att stärka barnen och ge intresse och nyfikenhet i sitt fortsatta 
lärande. Fördelen med teknik menar jag, är att det knyter an till barnets naturliga nyfikenhet 
och skaparlusta. Alla barn kommer inte att välja ingenjörsyrket men problemlösningen och 
arbetsprocessen kan användas genom hela livet i olika sammanhang. 
    I arbetet med teknik i förskolan kan fortsatta studier undersöka hur barnen uppfattar 
tekniken. Genom observationer och intervjuer med barn kan det vara intressant att få svar på 
hur de reflekterar kring skapandets utveckling och vilket lärande de kan uppleva. 
 
Jag avslutar med ett citat som känns tänkvärt i det fortsatta arbetet med teknik i förskolan. 
Efter besök av en lärarutbildare menar en pedagog att: 
 

”nu fick vi bekräftat att det vi håller på med i förskolan inte är så dumt. Vi har hållit på med dessa 
bitar fast vi inte trott det”  

  
. 
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Bilagor 
 
Bilaga A 
Missivbrev 
 
 

Uppsala 2010-XX-XX 
 
     

 
Till vårdnadshavare för barn 
vid XX förskola 

 
 
 
 
 
Medgivande till deltagande i undersökning `Teknik i förskolans uterum´. 
 
Jag heter Helena Grimelius och läser vid Högskolan i Gävle till tidigarelärare med inriktning 
mot förskola. Under våren 2010 kommer jag att skriva mitt examensarbete inom ämnet 
teknik. Jag är intresserad av hur ämnet används i den pedagogiska verksamheten i förskolans 
uterum dvs. förskolegård och omgivningar. De metoder som jag vill använda är observationer 
av utemiljö och material (ej barn eller pedagoger) där jag kommer att ta fotografier. Jag vill 
även använda mig av nedtecknade observationer för att se hur barn och pedagoger arbetar 
med teknik.  För att få en bredare bild av hur teknik upplevs och används vill jag även 
intervjua några barn. I min uppsats kommer inga barn att kunna identifieras vare sig med bild 
eller med namn. 
 
Förskolechef vid XX förskola samt pedagoger har givit samtycke till undersökningen. Jag 
kommer att respektera de barn som inte vill delta. 
  
Nedan följer ett formulär för ert medgivande till undersökningen. Jag är tacksam om ni kan 
besvara och lämna den till pedagogerna senast XX/X 
 
Om ni har frågor kan ni nå mig via telefon eller mail. 
XXX-XXXXXX 
helena.grimelius@yahoo.se 
 
Med vänlig hälsning 
Helena Grimelius 
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Medgivande till observationer  
 

Jag ger mitt medgivande till att mitt/mina barn deltar i undersökningen med hjälp av 
observationer. 
 
 
Jag ger inte mitt medgivande till att mitt/mina barn deltar i undersökningen med hjälp 
av observationer 

 
 

Medgivande till intervjuer 
   

Jag ger mitt medgivande till att mitt/mina barn deltar i undersökningen med hjälp av 
intervjuer. 

 
Jag ger inte mitt medgivande till att mitt/mina barn deltar i undersökningen med hjälp  
av intervjuer. 
 
 

____________________________________ 
Barnets/barnens namn 
 
 
_________________________________ 
Namnteckning 
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Bilaga B 
Intervjumall till pedagoger 
 
Teknikintresse 
• Vad är teknik för dig? 
 
• Är du intresserad av teknik? 
 
• Har du fått utbildning i teknik (kurser, seminarier, föreläsningar, egna studier)?  
 
• Finns det intresse hos barnen av teknik? På vilket sätt? 
 
• Vilket värde har teknikens värde för barns utveckling? 
 
• Vad vill du att barnet ska uppleva kring ämnet teknik i förskolan? 
 
 
 
Pedagogens roll och förhållningssätt till barnen 
• Hur planerar du/ni för teknik i förskolan? 
 
• Vilken roll/förhållningssätt har du som pedagog vad gäller teknik tillsammans med  
     barnen? 
 
• Vilken roll har barnen? 
 
 
Teknik och förskolans uterum 
• Varför använder ni uterummet till teknik? Finns det ett värde för barnet/verksamheten och 

vad består det isåfall i? 
 
• Finns intresse av teknik utomhus? 
 
• Vilka konstruerande och skapande aktiviteter inbjuder förskolegården till? 
  
• Finns det en medvetenhet om hur barn använder sig av teknik utomhus och  
     reflekterar pedagogerna med barnen kring det? 
 
• Önskemål om utegårdens utformning och tillgång till material? Möjligheter/hinder? 
 
• Vilka möjligheter/hinder finns att arbeta med teknik utanför förskolan? Skogen,  
     andra naturmiljöer, studiebesök.  
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Bilaga C 
Intervjumall till barn 
 
• Vad är teknik? 
 
 
• Vad är bygg och konstruktion? 
 
 
• Tycker du om att bygga/konstruera? 
 
 
• Vad gör du på gården? 
 
 
• Bygger du något? I sand/ snö/ kojor? 
 
 
• Vilket material använder du? 
 
 
• Vilka verktyg använder du? 
 
 
• Vad skulle du vilja arbeta med? 
 
 
• Bygger du själv eller med en kompis? 
 
 
• Brukar någon fröken hjälpa dig/er? 
 
 
• Får du bygga färdigt? 
 
 
• Hur leker du med det du byggt? 
 
 
• Går ni ut på utflykter till skogen/ängen? 
 
 
• Brukar ni bygga något där? 
 
 
 

 


