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Sammanfattning:  
 
Huvudsyftet med uppsatsen är att synliggöra småbarns tidiga möten med teknik i leken på 
förskolan. Samtidigt försöker jag bekräfta att dessa möten inte bara är flyktiga utan styrker 
förankrad kunskap genom tidigare erfarna upplevelser. För att påvisa detta påstående 
introduceras speciellt teknikmaterial som ska ge kunskap om barn kan koppla ihop vissa 
tekniska komponenter till tekniska system. I detta sammanhang använde jag mig av 
komponenter med rullande egenskaper (som kulor, hjul etc.) eftersom jag tidigare kunnat 
observera att just dessa rörelser attraherar småbarn. För att höja studiens vetenskapliga värde 
använde jag mig av flera metoder som videoinspelningar, involvering av flera 
småbarnspedagoger från andra förskolor i projektet och av intervjuer. Mina huvudresultat 
visar att det som visar sig som teknisk lek beror på hur begreppet teknik definieras. Tekniken 
är starkt kopplad till människosläkten. Den omger oss ständigt och barn blir automatiskt 
medbrukare av den tekniska kulturen de föds i.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Förskola, lek, lärande, teknik, toddlare 



   
 



   
i 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INLEDNING...................................................................................................................................................... 1 

1. 1. BAKGRUND.................................................................................................................................................. 1 

1.1.1. Vad säger läroplanen?.......................................................................................................................... 2 

1.2. LITTERATURGENOMGÅNG ............................................................................................................................ 3 

1.2.1.  Leken .................................................................................................................................................. 3 
1.2.1.1 Lekens väsen .................................................................................................................................................. 4 
1.2.1.2. Lekteorier ...................................................................................................................................................... 5 

1.2.2. Vad är teknik?...................................................................................................................................... 8 

1.2.3. Toddlaren............................................................................................................................................. 9 

1.2.4. Barnsyn.............................................................................................................................................. 11 

1.3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................................ 12 

2. METOD ........................................................................................................................................................... 12 

2.1. URVAL ....................................................................................................................................................... 13 

2.1.1. Deltagande förskolor och pedagoger ................................................................................................. 13 

2.1.2. Deltagande barn................................................................................................................................. 14 

2.2. FORSKNINGSETIK ....................................................................................................................................... 16 

2.3. DATAINSAMLINGSMETODER....................................................................................................................... 17 

2.4. PROCEDUR.................................................................................................................................................. 19 

2.4.1. Undersökningen med de deltagande pedagogerna............................................................................. 19 

2.4.2. Undersökningen med barngruppen på Förskolan Skogsbacken ........................................................ 19 

2.5. ANALYSMETODER ...................................................................................................................................... 20 

3. RESULTAT ..................................................................................................................................................... 21 

3.1. INNEHÅLLER DEN FRIA LEKEN MOMENT DÄR TEKNIK INGÅR? .................................................................... 21 

3.1.1. Observationer med förskolornas lekmaterial under den fria leken .................................................... 21 
3.1.1.1. Observationerna på Förskolan Skogsbacken ............................................................................................... 21 
3.1.1.2. Förskolan Näckrosens observationer under den fria leken........................................................................... 23 
3.1.1.3. Förskolan Blåsippans observationer under den fria leken............................................................................ 24 
3.1.1.4.  Förskolan Gullvivans observationer under den fria leken........................................................................... 24 
3.1.1.5. Förskolan Maskrosens observationer under den fria leken .......................................................................... 25 
3.1.1.6. Förskolan Vallmons observationer under den fria leken.............................................................................. 26 

3.1.2. Observationer med högskolans teknikmaterial under den fria leken ................................................. 26 
3.1.2.1. På Förskolan Skogsbacken .......................................................................................................................... 26 
3.1.2.2. På Förskolan Näckrosen .............................................................................................................................. 28 

3.2. KAN BARN I TIDIGA ÅLDRAR RELATERA VISSA TEKNISKA SYSTEM TILL TEKNISKA KOMPONENTER ............ 29 

3.2.1. Observationer på Förskolan Skogsbacken ......................................................................................... 29 

3.2.2. Observationer på Förskolan Blåsippan .............................................................................................. 31 



   
ii 

 
3.3. I STUDIEN DELTAGANDE SMÅBARNSPEDAGOGERS TANKAR OM TEKNIK..................................................... 31 

4. DISKUSSION .................................................................................................................................................. 33 

4.1. INNEHÅLLER DEN FRIA LEKEN MOMENT DÄR TEKNIK INGÅR? .................................................................... 34 

4.2. KAN BARN I TIDIGA ÅLDRAR RELATERA VISSA TEKNISKA SYSTEM TILL TEKNISKA KOMPONENTER ............ 35 

4.3. SLUTSATS................................................................................................................................................... 36 

4.4. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING......................................................................................................... 36 

REFERENSER.................................................................................................................................................... 38 

INTERNETKÄLLOR ............................................................................................................................................. 41 

A. BILAGA 1 ....................................................................................................................................................... 42 

OBSERVATIONSMATERIAL FRÅN DELTAGANDE FÖRSKOLOR ............................................................................. 42 

B. BILAGA 2 ....................................................................................................................................................... 43 

MEDGIVANDE AV FÖRÄLDRARNA ..................................................................................................................... 43 

C. BILAGA 3 ....................................................................................................................................................... 45 

INFORMATIONSBREV TILL DELTAGANDE PEDAGOGER ....................................................................................... 45 

D. BILAGA 4 ....................................................................................................................................................... 47 

INTERVJUFRÅGOR TILL PEDAGOGER.................................................................................................................. 47 

 



 
 
 



  1  
 

1. Inledning 
 
Sundin (2006) menar att man aldrig kommer att få kunskap om faktorerna som 
bidrog till att våra urfäder medvetet började använda sig av redskap och andra 
hjälpmedel. Han resonerar att det kanske var en trädgren som användes för att gräva 
i jorden efter något ätbart eller en sten som användes för att krossa nötter. 
Påfallande är faktumet att de äldsta tillverkade redskapen ungefär är lika gamla som 
de äldsta fynden av det mänskliga släktet. Detta betyder alltså, enligt Sundin, att 
tekniken redan från första början var central i människans kultur och bruket av 
denna starkt kopplat till människoblivandet. 
 
I dagens samhälle är tekniken ständigt omkring oss utan att vi är medvetna om den. 
Att vi är beroende av tekniken märker vi oftast inte förrän de tekniska redskapen – 
t.ex. bilen, datorn, avloppet eller tandborsten m.m. - inte fungerar. Tekniken möter 
vi redan tidigt. Barn växer upp i en teknisk värld. Tidigt börjar de brumma när de 
kör med en leksaksbil på golvet, de vet att ett flygplan flyger i luften och de har 
kunskap om hur man använder sig av en hammare eller en såg. Barn vet mycket 
tidigt hur man t.ex. spolar i toaletten och kan fascineras av när vattnet försvinner 
och samtidigt låter. Till skillnad mot djuren, påpekar Sundin, som styrs av ett 
instinktivt och genetiskt medfött beteende när de använder föremål tekniskt, är 
tekniken hos människan en kulturell, social produkt som barnet genom inlärning lär 
sig att hantera. Automatiskt blir de medbrukare respektive konsumenter av den 
tekniska kulturen de föds i.  
 
 

1. 1. Bakgrund 
 
År 2008 fick Teknikdelegationen uppdraget av regeringen att kartlägga Sveriges 
behov av utbildad arbetskraft inom matematik, naturvetenskap, teknik och IKT och 
samtidigt öka intresset för dessa ämnen. I sitt betänkande - som kom ut april 2010 - 
menar delegationen att det finns ett intresse för teknik och naturvetenskap bland 
barn och ungdomar i samhället eftersom ungdomarna är flitiga användare av teknik 
och livliga debattörer av bl.a. miljöfrågor. Enligt Teknikdelegationen ligger det 
minskade intresset för att läsa tekniska ämnen på skolor och högskolor inte i första 
hand hos barn och ungdomar utan mer i vissa värderingar som förmedlas genom 
samhället och vuxenvärlden.  
 
Har man arbetat några år på förskolan och är man medveten om faktumet att 
tekniken omger oss (och – enligt ovan: ha omgett oss) hela tiden, verkar 
delegationens resultat inte förvånansvärt. På förskolenivå kan man tidigt iaktta att 
redan småbarn genom lek utforskar och intresserar sig för miljön omkring sig. Detta 
är en livsnödvändig egenskap de behöver för att kunna förstå och hantera sin 
omvärld. Leif Strandberg (2006) menar enligt Vygotskij att psykologiska processer 
som barnets språk, tänkande, problemlösande, lärande och känslor inte utvecklas ur 
en inre mental idévärld (min kursivering) utan har sitt ursprung i dess aktiviteter.  
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I denna studie ska framförallt småbarns lek stå i fokus och här i synnerhet 1 – 3 
åringarnas lek. Detta särskilt eftersom jag har arbetat i många år med småbarn (barn 
mellan 1 – 3 år) på förskolan. Därigenom har jag haft förmånen att observera flera 
tillfällen där barns utforskande lekar visar ett grundligt intresse för det materialet de 
erbjuds. Relaterar jag igen till Teknikdelegationens slutsatser kan man förvånas över 
varför denna tidiga nyfikenhet som småbarn respektive barn på förskolan visar 
förloras på vägen till de högre undervisningsformerna. Att följa denna utveckling 
ända upp till högskolan är naturligtvis ett orimligt syfte i en C-uppsats. Istället 
försöker jag i mitt arbete bekräfta att intresset och kunskaper om teknik redan finns 
mycket tidigt hos barn på förskolan. Samtidigt ska arbetet kunna ge andra 
verksamma pedagoger en ledtråd vad teknik på förskolan kan innebära. Att teknik 
inte är något helt omöjligt att förstå eller helt nytt i den kvinnodominerade 
förskoleverksamheten. Att den egentligen hela tiden har funnits och kan upptäckas 
när man sätta på sig "teknikglasögon". Dessutom kan den tydligare ställningen som 
tekniken och naturvetenskapen, genom den 2010 reviderade läroplanen Lpfö 98 
får1, bidra till att stärka tjejernas och kvinnornas självbild inom ett mansdominerat 
ämnesområde. 
 
 
1.1.1. Vad säger läroplanen? 
 
Den nuvarande versionen av Lpfö 98 formulerar på s. 7: 
 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång 
och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk 
utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och 
lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. 
Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande 
processer som i tillämpning.  

 
Och på sida 9 uttrycker den att:   
 
Förskolan skall sträva efter att varje barn  
 

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material 
och tekniker 

 
Utöver dessa formuleringar tillägger den 2010 reviderade läroplanen av Lpfö 98 på 
s. 10 att: 
 
Förskolan ska stäva efter att varje barn  
 

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel 
teknik fungerar 
 

Och på s.11 att:  
 
 
Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 
 
                                                 
1Den 2010 reviderade läroplanen av Lpfö 98 träder i kraft den 1 juli 2011.   
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stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik 
 
Dessutom uttrycks det vidare att:  
 
Arbetslaget ska utmana barns 
 

nyfikenhet och begynnande förståelse för språk, kommunikation samt för 
matematik, naturvetenskap och teknik 

 
 
Tekniken nämns därmed på ytterligare tre ställen i den 2010 reviderade läroplanen. 
Dessutom menar jag att formuleringarna poängterar ett redan befintligt intresse hos 
förskolebarn som ska stimuleras och utmanas mer av pedagogerna. Detta faktum 
stödjer därmed min undersöknings grundantagande. 
 
 

1.2. Litteraturgenomgång 
  
För att kunna använda begreppen lek och tekniskt perspektiv i studien mer entydigt 
är det nödvändigt att avgränsa begreppen. Nedan analyseras hur 
forskningslitteraturen beskriver begreppet lek och lekteorier för att sedan granska 
hur begreppet teknik definieras. Därefter är det även nödvändigt att redogöra för den 
åldersgruppen (barn under 3 år) jag valde som studieobjekt.  
 
1.2.1.  Leken 
 
Mauritzon & Säljö (2003) menar att leken i ett sociohistoriskt perspektiv engagerar 
människor i alla åldrar. Som exempel nämner författarna Goffman som i en studie 
(1974) resonerar om det lustfyllda och allvarsamma i spel och lekar. 
Löfdahl (2004) påstår att det är svårt att ge en entydig definition för lek. Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson (2003, s.49) skriver att forskarna har svårt att enas 
om en definition för lek. Författarna menar att det finns en tvetydighet i begreppet; 
dels talas det om lek som människans högsta aktivitetsform och anses omöjligt att 
förena med lärande, dels betraktas lek - tvärtom - kunna integreras med lärande. 
 
Såväl Lpfö 98 som den 2010 omarbetade läroplanen understryker leken i samband 
med lärande på olika ställen. På sida 6 understryks det att:   
 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för 
att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I 
lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 
kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta 
och lösa problem. 
 
 

På sida 6 och 7 framhäver läroplanen att:  
  

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 
skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. 
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Därigenom kan jag konkludera som Löfdahl (2004) att lek i läroplanen betraktas 
som en viktig del i barnens vardag i förskolan. Den anses som medel för att främja 
lärandet. I läroplanen Lpfö 98 används begreppet lärande i samband med begreppet 
kunskap. Kunskap beskrivs där som tillägnande av de fyra kunskapsformerna fakta, 
förståelse, förtrogenhet och färdighet. Björklund (2007) menar enligt Marton & 
Booth att lärande erfars olika av olika människor. Begreppet lärande förklaras här 
som förståelse. Löfdahl påpekar därför att begreppet lärande inte är tydligt. Löfdahl 
(2004) väljer att istället använda sig av begreppet meningsskapande eftersom 
meningsskapande inte är något som finns i färdig form. Hon anser i analogi med 
Bruner att meningsskapande uppstår genom processer som sker inom en kultur.  
Om småbarns lärande påpekar Björklund (2007) i enlighet med Lindahl att dessa 
tillägna sig kunskap eller förståelse om fenomen i omvärlden på mer differentierade 
och integrerade sätt. Hos småbarn sker en ständig reorganisering av omvärldsbilden 
som verkliggörs genom barnets egen medvetenhet och eget intresse. Riktar barnet 
medvetenheten mot olika uppgifter visar sig dess avsikter och även lärande i 
småbarnets handling. Dessutom hävdar Björklund (2007) med Runesson att lärande 
betyder att i samma ögonblick bli medveten om fler kritiska infallsvinklar av ett 
fenomen. Författaren hävdar därför att barnet bör urskilja att något varierar för att 
upptäcka att hur fenomenet formas på ett nytt sätt och genom att barnet varierar sina 
handlingar möjliggör detta nya upptäckter och nya erfarenheter och nya 
lärandemoment.   
 
 

1.2.1.1 Lekens väsen  
 
Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) sammanfattar att leken allmänt är 
lustfylld, frivillig, spontan, symbolisk och att medel dominerar över mål. Langlo 
Jagtøien m.fl. (2002) formulerar att leken är ett mål i sig. Barn leker inte för att lära 
eller uppnå ett resultat - barn leker för att leka.  
 
Röthle (2006) hävdar att om något ska betecknas som lek måste det vara en lek med 
något eller någon. Hon skildrar vidare att leken inleds med en rörelse som kan få 
oförutsedda utgångar. Överraskningsmomentet återverkar på den lekande och kan 
utlösa ny aktivitet. Röthle beskriver att det blir än hit och dit som präglas av en viss 
oberäknelighet och spänning. Langlo Jagtøien m.fl. (2002) anser att det måste finnas 
en balans mellan trygghet och spänning i leken. Barn måste känna en viss trygghet 
för att kunna gå in och delta i leken samtidigt som leken behöver spänningsmoment 
för att kunna fortsätta. Leken får på samma gång inte bli så spännande att rädsla 
uppstår. Således, förklarar Röthle, vidare att man ofta kan observera småbarn välta 
ett torn snarare än att bygga upp det eftersom denna lekhandling tycks mer 
spänningsutlösande. Därutöver påstår Röthle (2006) i enlighet med Buytendijk att 
det helt okända ägnar sig lika lite för lek som det fullständigt kända. Hon uttrycker 
(s.118) "att leken försiggår i möjligheternas och fantasins sfär" (min kursivering). 
Lekföremålen måste ligga i skärningspunkten mellan känt och okänt. Dessutom 
betonar Röthle enligt Buytendijk att lekföremålet inte är ett intellektuellt bestämt 
objekt utan dess egenskaper är det som lockar barnets intresse. Föremål som glider, 
flyter, delar sig, kan sättas ihop igen till en form och kan falla isär igen fångar 
småbarns intresse. De blir som levande väsen.  
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Knutsdotter Olofsson (2009) beskriver vad barn lär sig i leken. Hon påstår att barn i 
leken bl.a. utvecklar sin fantasi och påhittighet. Leken ger dem tillfälle till 
reflektion, koncentration, kommunikation och språk, lek med lekkamrater leder till 
social kompetens och ger tillfälle att öva sin motorik.   
 

1.2.1.2. Lekteorier 
Trageton (2009) menar att en lekteori eller lekdefinition inte bara beskriver vad lek 
är utan även visar forskarens barnsyn. Löfdahl (2004) menar att lekteorier har 
uppkommit för att hitta svar på hur leken uppstår, utvecklas och vilket syfte leken 
har. Hon resonerar att teoretiska perspektiv har sin grund i olika teorier om 
utveckling och lärande och att en teori ensam inte kan förklara vikten av lek i barns 
utveckling. 
 
I litteraturen hittas en omfattande forskning som behandlar barns lek och lärande. 
Att försöka redovisa denna är naturligtvis omöjligt inom ramen för en C-uppsats. 
Därför ska jag i följande begränsa mig till att presentera den 
utvecklingspsykologiska synen på leken med dess främsta företrädare Jean Piaget 
(1896 – 1980) och Lev Semjonovitj Vygotskijs (1896 – 1934) sociokulturella ansats 
och dess lekteori. Detta eftersom de både är de inriktningar som fortfarande präglar 
den svenska förskolepedagogiken och den svenska pedagogiska diskursen mest. 
Dessutom blir det oundvikligt och samtidigt nödvändigt att i följande diskutera 
lekens betydelse för lärandet. Här kommer jag att argumentera med Löfdahls (2004) 
påstående att leken inom svensk förskola länge haft en framträdande position. När 
den tillskrevs en nyttoaspekt fick den också legitimitet i förskolans verksamhet. 
Leken ansågs då uppfylla dubbla funktioner, anser Löfdahl, dels som ett medel som 
kan bidra till barns kognitiva och sociala utveckling, dels som ett redskap som 
gjorde det möjligt för pedagogerna att iaktta och bedöma barns utveckling. 
 
 

Jean Piagets utvecklingspsykologiska syn på barns lek och lärande 

 
Torstenson-Ed & Johansson (1989) menar att Piaget var en psykolog som 
observerade hur omvärlden, tingen och de fysikaliska lagarna påverkar människans 
tänkande och hur det utvecklas. Enligt Piaget, beskriver författarna, sker individens 
utveckling i mötet och anpassningen mellan människan och den omgivande miljön, 
genom adaptationsprocessen. Individens redan förvärvade handlings- och 
tankestrukturer hjälper henne att integrera det nya hon möter (assimilering). Räcker 
dessa inte till uppstår en brist på jämvikt och individen måste ändra sina tanke- och 
handlingsmönster (ackommodera) tills hon återfår sin jämvikt. Piaget menar att 
barnets utveckling på tänkandets område sker som en serie stadier med kvalitativt 
skilda strukturer. Han påstår att tänkandets högsta form påvisas i de logisk-
matematiska strukturerna som ger de logiska insikterna. Dessa är nödvändiga för att 
kunna förklara och förutsäga. Innan barnet når detta högsta stadium, betonar  
Torstenson-Ed & Johansson (1989) i analogi med Piaget, måste det genomgå fyra 
kvalitativt skilda stadier.  
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Det första stadiet kallar han det sensomotoriska där barnet befinner sig mellan 1 – 2 
år. Utifrån sina reflexer, menar Piaget, som modifieras genom adaptationsprocessen 
utforskar barnet sin omvärld. Strandberg (2006) menar här att detta utgör den lägsta 
intelligensformen i Piagets teori. Barnet använder sig av sina sinnen. Det luktar, 
känner, slickar, lyssnar på allt som väcker dess intresse. Genom barnets aktivitet 
öppnar sig möjligheten för det att utveckla ett samband med världen omkring sig, 
möjligheten att kunna hantera och förstå den nya omgivningen.  Piaget konstaterar 
att barnet gör en särskilt viktig upptäckt i detta stadium: Att tingen har egenskapar 
som inte förändras. Torstenson-Ed & Johansson (1989) resonerar att förstå 
beständigheten i en skiftande omvärld är förutsättningen för att förstå orsak och 
verkan, relationerna mellan tingen, tid och rum. Författarna hävdar att 
konstansbegreppet därför är av centralt betydelse och ett första steg mot de logisk-
matematiska strukturerna. Innan språket har utvecklats kan tänkandet ta sig uttryck i 
handling. 
 
Under det nästa stadiet (pre-operationella) – där barnet befinner sig i 2 – 7 årsåldern 
konstrueras barnets handlande från det sensomotoriska stadiet i barnet som psykiska 
bilder respektive erfarenheter. Språkets utveckling främjar denna process eftersom 
även ett inre symbolsystem skapas som förenar de inre föreställningarna med den 
sociala omvärlden.  Torstenson-Ed & Johansson exemplifierar här att ett barn som 
leker med en rullande boll kan tro att bollen har för avsikt att nå en plats, den plats 
den rullar till och förstår inte orsaken att den t.ex. lagts på ett lutande plan. Barnet 
tror på finalitet, menar författarna i analogi med Piaget, och blandar ihop den med 
kausalitet. Detta anser författarna har sin grund i barnets egocentrism som menar 
dess karaktär att se allt utifrån sitt eget perspektiv. Ett annat väsensdrag hos barn i 
denna ålder är enligt Piaget även artificialism. Det menar att barn har 
föreställningen om att alla ting och händelser uppstår genom mänskligt handlande 
och människocentrerade avsikter.  
 
Har barnet nått sjuårsåldern, menar Piaget (2008), befinner det sig i det konkreta 
operationella stadiet. Här förmår barnet att resonera logiskt men bara på en 
elementär form och det lämpas bara i samband med konkret material.  
 
Först vid 11 – 12 årsåldern kommer barnet i det abstrakta operationella stadiet eller 
formella operationernas stadium och barnet klarar formella tankeoperationer som 
t.ex. att pröva hypoteser och deras riktighet i tanken. Piaget menar att barnet nu har 
nått slutstadiet i utvecklingen av intellektets struktur. 
 
Säljö (2000) menar att för Piaget uppkommer kunskap just genom barnets eget 
manipulerande av objekt och av upptäckandet av relationerna mellan dessa. Han 
konstaterar att Piaget därmed utgår från ett konstruktivistisk antagande. 
 
Mycket kritik har förts fram mot Piagets och den konstruktivistiska synen på barnets 
utveckling. Löfdahl (2006) menar att Piaget beskriver leken som ren assimilation. 
Barnet befäster beteende som det redan har lärt sig (i vuxenvärlden) genom att 
imitera dessa handlingsmönster i leken om och om igen. Vidare hävder Löfdahl 
(2006) att leken i utvecklingspsykologiska teorier har dubbla uppgifter. Den ena 
menar hon är att leken används som ett hjälpmedel för att barnet utvecklas socialt 
och kognitivt. Den andra uppgiften ligger för Löfdahl i att leken fungerar som ett 
verktyg för pedagogerna för att iaktta och granska barnets utvecklingsstadium. Det 
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bär risken med sig att den vuxna måste ha en tydlig uppfattning hur/när barnets 
utveckling ska ske och å andra sida ger denna kunskap den vuxna möjligheten att 
påverka barnets lek, genom att ställa viss rekvisita/miljöer till förfogande, för att 
främja olika utvecklingsfaser som den vuxna tycker behöver förbättras. Barnet är i 
denna teori alltså tydligt underordnad.  Löfdahl (2006) konstaterar att det är 
kognitiva teorier som står bakom begreppen övningslek, symbollek och regellek. 
Utvecklingsperspektiven ger leken alltså bara assimilationsfunktion. Barnet kan inte 
förvärva någon inlärning i leken. Det sker bara genom ackommodation, bara där kan 
barnet ändra sin verklighetsuppfattning utifrån erfarenheter det har gjort. Det sker 
efter Piaget inte i leken (Lindqvist 1996).                 
 
 

Vygotskijs sociokulturella syn på lek 
 
Till skillnad från Piagets perspektiv att omvärlden förhåller sig passivt till barnets 
aktivitet utgår det sociokulturella perspektivet från en annorlunda bild. Enligt 
Vygotskij menar Strandberg (2006) att människan och kulturen befinner sig i en 
dialektisk process. Beroende på i vilken kultur vi är födda formas vår personlighet. 
Vidare hänvisar författaren till faktumet att barnet i sina aktiviteter alltid använder 
sig av hjälpmedel, så kallade medierande artefakter som kan hjälpa det att bemästra 
världen. Med medierande artefakter menar Vygotskij, enligt Strandberg (2006), att 
vi inte möter världen direkt utan genom olika verktyg eller tecken. Här handlar det 
inte enbart om materiella verktyg utan även om immateriella som t.ex. språket. 
Likaså Benn (2003) påstår att barnet måste, för att hitta och konstruera kunskap, 
självt vara aktivt tillsammans med andra. Såväl barn som vuxna spelar en viktig roll 
som medforskare, utmanare och ledsagare. Även Säljö (2000) delar uppfattningen 
att vi får kunskap om världen genom att världen förtolkas respektive medieras för 
barnet genom lek och annan form av samspel med personer i omgivningen. Man 
kan även uttrycka det så att barnet lever på kunskaper och insikter som det lånat från 
andra. Vygotskijs idévärld, påpekar Säljö (2000), utgår från grundtanken att 
individer ständigt utvecklas och förändras. Hela tiden har människan möjligheten att 
i interaktion med andra individer ta över kunskaper (imitation). I detta sammanhang 
använder sig Vygotskij av begreppet utvecklingszon. Med denna syftar Vygotskij, 
enligt Säljö (2000), på förmågan i barnets handling och förståelse och inte enbart i 
dess nuvarande kompetens.  I barnets befintliga kunskaper finns alltid andra 
kunskaper och insikter latenta. Dessa latenta kunskaper når barnet genom 
interaktion med en vuxen, en pedagog eller en annan kamrat som är "ett huvud 
högre". Leif Strandberg (2006) tolkar Vygotskijs tankar om utvecklingszon som 
teori om interaktion. Han menar att meningsfulla interaktioner är grunden till allt 
lärande och att asymmetriska, men jämlika, relationer kan skapa utvecklingszoner. 
Vygotskij (2006) själv formulerar i sin bok fantasi och kreativitet i barndomen att 
individen inte bara reproducerar tidigare erfarenheter utan också kombinerar, 
kreativt bearbetar och skapar nya situationer och ett nytt beteende av element ur 
dessa erfarenheter. Vygotskij menar vidare att det är människans kreativa aktivitet 
som gör den till en individ som genererar sin framtid. Även Löfdahl (2004) påpekar 
att det mänskliga skapandet baseras på vår fantasi och kreativitet. I hennes studie 
kunde hon iaktta barns nyskapande processar i leken. Där sammanfördes och 
bearbetades tidigare erfarenheter för att intuitivt skapa en ny verklighet som är 
meningsfull för barnet. Löfdahl påstår att barns lekar ger uttryck för deras fantasi. I 
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leken är barnet fritt från situationella begränsningar. I Vygotskijs anda anser hon att 
artefakter i leken kan få en annan betydelse än den föremålet ursprungligen har.  
 
Eftersom kommunikation och därmed språket är en väsentlig komponent i 
interaktionen och i Vygotskijs sociokulturella ansats ska den i följande belysas kort. 
Löfdahl (2004) hävdar att språket har flera funktioner. Å ena sidan tillämpningen att 
kunna utpeka och namnge ett redskap (artefakt) och å andra sidan att kunna förklara 
artefaktens betydelse. Denna funktion kallas hos Vygotskij språkets semiotiska 
funktion. Här åsyftar han att ett begrepp är både tanke och tal. Ett ord utan mening 
är bara ett tomt ord. I samspelet mellan människor är språkets funktion det 
medierande (förmedlande) redskapet. Med tanke på att handlingarna i leken måste 
tolkas av alla deltagare i leken så att lekens innebörd ska förstås och bli till ett 
gemensamt meningsskapande är språket ett centralt begrepp i leken. 
 
Strandberg (2006, s.11) behandlar ett ytterligare begrepp som är viktigt i Vygotskijs 
värld. Människors aktiviteter är alltid situerade. De äger alltid rum i specifika 
situationer som kulturella kontexter. Därför är det i en pedagogisk kontext alltid 
viktigt att se över miljön. 
 
1.2.2. Vad är teknik? 
 
Rosberg m.fl. (2008) formulerar att likaså som det är i andra skolämnen finns det 
inte någon officiell definition för begreppet teknik. Nationalencyklopedin definierar 
begreppet som den sammanfattande benämningen på alla människors metoder att 
tillfredställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål. Vidare förklaras 
föreställningen att all teknik är tillämpad naturvetenskap som missvisande eftersom 
naturvetenskaplig kunskap har uppstått ur tillämpad teknik. Ordet teknik, av tyska 
Technik, kommer från det grekiska techniko's som betyder konstfärdig, 
hantverksmässig, konstgjord, och av te'chnē i betydelsen konst, hantverk.  
Rosberg m.fl. hittar flera definitioner för begreppet teknik i vardagen som även kan 
påträffas hos Blomdahl (2007) i enlighet med Lindqvists definition: 
 

� Fysiska objekt som ofta är sammanfogade till system som människan skapar 
och sätter mellan sig själv och sin omgivning och de kunskaper och 
erfarenheter hon då använder och utvecklar. 

 
� Verksamhet som involverar föremål som har ett syfte 

 
� Människans metoder att behärska den fysiska miljön, 

 
� Metoder som används för att bearbeta råmaterial i syfte att öka deras 

användbarhet 
 

� Användandet av maskiner, redskap och verktyg, 
 

� Tillverkning, funktion och utveckling av produkter 
 

� All rationell, effektiv verksamhet 
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Dessutom påstår författarna kan nästan all teknik beskrivas med de fyra verben 
lagra, omvandla, transportera och styra. Blomdahl påstår, enligt teknikfilosofen 
Mitcham, att det finns två dominerande perspektiv. Det ena perspektivet antar att 
tekniken formas självständigt enligt sin inre logik och ordning och kontrollerar 
således den sociala sfären. Tekniska förändringar återspeglas i förändringar inom 
samhället. Detta perspektiv, anser jag, verkar missvisande. Enligt Sundin är 
tekniken starkt kopplad till människans kultur och kan inte utvecklas utan 
människans påverkan. Artefakter utvecklas genom att individer få nya insikter om 
dem genom att kunna se nya mönster i dem. Säljö (2005) formulerar här att 
individens förmåga att tänka i relationer mellan modell och omvärld, det möjliga 
och det förhandenvarande, utgör en av det mänskliga tänkandets fundament. Med 
andra ord kan man uttrycka att egenskaper som ett redskap har, har utvecklats 
genom människans erfarenheter med detta och människans önskningar om att 
förbättra redskapets funktion ytterligare. I det andra perspektivet är teknik en socialt 
konstruerad verklighet. Blomdahl tolkar att tekniken konstrueras socialt av 
kulturella normer, sociala relationer och olika maktfaktorer (t.ex. ekonomiska, 
politiska). Dessa påverkar den kunskap som används för att utveckla nya produkter.   
 
1.2.3. Toddlaren 
 
Løkken m.fl. (2006) förklarar att toddler är ett engelskt begrepp som betyder den 
som tultar och går. Eftersom begreppet omfattar det särpräglande kroppsliga sättet 
hur barn mellan 1 – 2 år "går ut i världen" anser författarna det som berättigat att de 
använda sig av begreppet toddlaren som om det var en del av det svenska språket. 
Numera kan man hitta mer och mer litteratur som behandlar denna åldersgrupp 
under denna benämning, men i Nationalencyklopedin är begreppet ännu inte nämnt.  
 
Løkken (2008) menar att människokroppen är den levda kroppen. Den är en helhet 
av tankar, känslor, sinnen, motorik och fysiologi. Langlo Jagtøien (2002) jämför, i 
enlighet med Merleau-Ponty (1908-1961), om målningen förmedlar sitt innehåll 
genom färger och ett musikverk förmedlar sitt innehåll genom toner - lika förmedlar 
kroppen sitt budskap genom sitt eget kroppsliga språk med gester, mimik, rörelser 
och hållning. Detta kan anses som en kritik av den cartesianska dualismen som 
representerades av René Descartes (1596-1650) som utgick från en dualistisk 
människosyn. Där uppfattades människans tankevärld som skild från dess 
mekanistiska värld. Man hade uppfattningen att kropp och själ var uppdelade. 
Merleau-Ponty däremot påstår att vi är vår kropp. Vi varseblir världen genom vår 
kropp vid beröring, lukt, smak, syn och hörsel. Förmågan till förnimmelse och 
perception gör oss till reflekterande människor med språk och identitet. Kroppen är 
både subjekt och objekt samtidigt. Vi rör och blir berörda, vi ser och blir sedda och 
vi hör och blir hörda. Løkken (2008) betonar skillnaden mellan tinget som kan 
förflyttas i rummet och kroppen som subjekt som direkt flyttar tingen självständigt. 
Kroppen är alla handlingars subjekt. Med kroppen bebor människan tiden och 
rummet. I interaktionen i leken visar dessa kroppssubjekt att de är naturligt 
förbundna med omvärlden. Rasmussen (1993) förklarar att barnkroppen skapar en 
intim miljö omkring sig, samtidigt som den därigenom lagrar kunskaper som alltid 
föreligger i latent handlingsberedskap. Även Langlo Jagtøien (2002) påpekar de  
kunskaperna som byggs upp under de första levnadsåren. Han menar att 
erfarenheter som ger barnet information om hur exempelvis tyngdkraften verkar och 
om föremåls beskaffenhet är viktiga för den motoriska planeringen. Han förklarar 
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mer ingående hur dessa kunskaper byggs upp under det lilla barnets hjärnas 
utveckling. Barnets hjärna utvecklas särskilt genom att den lagrar många 
rörelseminnen. Dessa rörelseminnen lagras i form av förgreningar och synapser i 
hjärnan. Ju mer rörelseminne ett barn/en individ genomgår desto mer situationer kan 
hjärnan komma ihåg och desto högre rörelseintelligens har denna hjärna. Även Ann 
Granberg (2000) hävdar att om ett föremål fångar ett barns intresse måste det 
undersökas här och nu. Vid det tillfället kan det fördjupat undersöka och avskärma 
sig. Föremålets vikt, beskaffenhet, utseende, struktur, färg, lukt, smak och även ljud 
utforskas noggrant. Barnet får på det viset inte bara kunskap om föremålets utseende 
utan även om dess hållfasthet, när det bl.a. klämmer, drar, rullar eller kastar det. 
Detta fysiska undersökande sätter spår i det kinestetiska sinnet och ger 
muskelminnen av föremålet samtidigt som auditiva och visuella intryck lagras. 
Denna utgångspunkt blir viktig för att kunna införliva sig i småbarnens värld och 
kunna få en förståelse hur de upplever omvärlden här och nu. 
 
Eftersom toddlarens tillgång till språket i början är begränsad vinner kroppens 
uttryckskraft en större betydelse.  Expressiva gester, som Løkken kallar de, blir en 
stum menig och därmed deras första språk. Krogstad (2006) påstår att när barnet 
vokaliserar (jollrar) saknar det ord och verbalspråkligt innehåll, men bygger ändå på 
dialogisk kompetens. Det blir viktigt att pedagogen ger barnet tid och utrymme till 
att pröva och utveckla sina språkliga färdigheter på vägen till en allt större dialogisk 
och språklig kompetens. Vidare påstår Løkken (2008) enligt Merleau-Ponty att 
ordet såväl det skrivna som det talade inte existerar utan att först ha blivit uttryckt 
genom kroppen. Det talade ordet blir här en gest med innebörd precis som den 
kroppsliga gesten kan uttrycka denna innebörd. Kroppen förstår och vet innan vi 
explicit tänker och tänker kan vi inte förrän vi har lärt oss ord. På de två sätten kan 
kommunikationen mellan människor fungera, genom kroppen och genom talet. För 
det lilla barnet som inte har språket ännu blir kroppen det kommunikativa redskapet. 
  
Även Trageton ( 2006) har gjort många studier med barn under 3 år. Han har 
särskilt fokuserat på situationer där de yngsta förskolebarn lekt konstruktionslekar. 
Enligt Guilfords teori kallade han leken i denna period den divergenta symbolleken. 
Han har särskilt observerat barnens lek med formlöst naturmaterial som sand och 
lera och fast natur och annat material som skräp- och slöjdmaterial, men även lek 
med byggklossar. Trageton skiljer mellan barnets divergenta och konvergenta (sker 
efter den divergenta symbolleken) tänkande. Han hävdar i analogi med Guilford att 
det divergenta tänkandet utvecklas i Piagets sensomotoriska stadium. Här menar 
Trageton att barn i denna ålder har bra sensomotorisk kontroll över sin kropp, men 
det väsentliga i barnets tänkande är den divergenta (isärgående) 
symbolproduktionen. Barnet kan exempelvis tillverka de formerna av lera som det 
vill men lerklumpen kan raskt få olika betydelser. I den ena stunden kan den vara en 
båt, för att i den andra vara ett flygplan, en elefant eller något helt annat. Här, menar 
Trageton avlöser det ena infallet det andra snabbt. Det kan vara svårt för den vuxna 
att se mening och sammanhang i barnets handlingar. Påfallande är Tragetons 
ståndpunkt att barn i denna ålder är mycket fantasifulla och infallsrika. Just denna 
fas, menar han förhärskar i många förskolor och det är viktigt att pedagoger 
uppmuntrar barns fantasirikedom annars kan denna lätt hämmas och bli enligt 
Trageton till enkelspårigt tänkande och konventionellt symboltänkande. 
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1.2.4. Barnsyn 
 
Som ovan redan påpekats kan man läsa i forskningslitteraturen att olika lekteorier 
avslöjar forskarens barnsyn. Detta påstående låter frågan uppkomma om vilken 
barnsyn föreliggande studie har som utgångspunkt. 
 
Bjervås (2003) betonar att den rådande barnsynen inom en pedagogisk verksamhet 
(förskola och skola) styr de förväntningar pedagoger har på det enskilda barnet. 
Beroende på om det handlar om positiva eller negativa förväntningar som tillskrivs 
barnet kan dessa hämma barnets egna tankar, erfarenheter, förmågor och 
kompetenser. Om barnsyn framhåller Bjervås (2003, s.58):  

 
 
"Barnsyn är inte endast något som formuleras i ord. 
 Barnsyn får alltid ett konkret uttryck i mer eller mindre 
 medvetna handlingar från lärarens sida." 
 

 
Emilson (2008) talar i detta sammanhang om asymmetri och symmetri i mötet 
mellan barnet och den vuxne. Med detta menar hon maktstrukturerna som råder i 
detta möte. Symmetri tolkas då som förutsättningar där demokratiska värden som 
delaktighet, inflytande och förhandling delges. Här definierar hon att förutsättningar 
som präglas av demokrati och symmetri handlar om att fördela makt (här alltså 
mellan barnet och den vuxne: mitt tillägg). Däremot anser hon att en asymmetrisk 
maktrelation präglas av stark lärarkontroll där kommunikationen är av strategisk 
karaktär. Hon menar vidare att asymmetriska relationer mellan barn och vuxna 
grundas, till skillnad från det symmetriska, på icke demokratiska värden. Åberg & 
Lenz-Taguchi (2005) lyfter i sitt resonemang om barnsyn och kunskapssyn följande 
stycke ur Lpfö 98, s.5: 
 

Den pedagogiska verksamheten skall utgå ifrån barnens 
erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens 
tankar och idéer skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. 

 
Författarna menar att har en pedagog denna syn på kunskap - alltså att inom 
verksamheten inbegripa barnets egna tankar och erfarenheter – och därmed alltså 
tillskriver och lyfter barnets egen erfarenhetsvärld – så är det inte längre försvarbart 
att vara en anhängare av förmedlingspedagogiken, där den vuxne är kunskapskällan 
och barnet det oskrivna bladet som måste fyllas med kunskap.  
 
Åberg och Lenz-Taguchi framhåller att barn behöver ambitiösa vuxna som kan ge 
dem verktyg och möjligheter på deras väg. Lärandet, anser författarna uppstår 
genom samspelet mellan barnen, miljön, och vuxna. Det är erfarna upplevelser, 
barnets nyfikenhet och egen drivkraft/motivation som måste vara grunden till att en 
lärandesituation kan börja växa. Johansson & Pramling Samuelsson (2006) menar i 
analogi med Craft att barn endast kan förstå det de redan har fått en förståelse för. 
Författarna påpekar att det är en tautologi att utgå ifrån att barn kan uppnå kunskap 
om något genom att undersöka sin omgivning fritt.  Marton & Booth (1997) påpekar 
likaså att lärandet sker genom en förändring av de ögon varigenom vi betraktar 
världen omkring oss. Den lärande har fått förmågan att urskilja aspekter av ett redan 
känt fenomen som hon inte kunde urskilja tidigare. Åberg och Lenz-Taguchi (2005) 
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påstår att pedagogens barnsyn är starkt kopplad till dess människosyn. Denna 
hänger vidare ihop med den vuxnes grundläggande värderingar om hur man 
bemöter och tänker om andra människor som vuxna eller barn. 
 
Slutligen vill jag anmärka att det finns en risk med föreställningen "det kompetenta 
barnet". Bjervås (2003) menar enligt olika författare (Sommer, 1998; Thors 
Hugosson, 2002 i enlighet med Qvortrup) att begreppen låter en bild av "den 
duktiga människan" komma upp. Detta kan även förknippas med den viktiga 
positionen kompetens och lärande har i vårt samhälle. Här är det mycket viktigt att 
komma ihåg att barn är mindre, sårbara och under utveckling och måste skyddas. 
Bjervås poängterar att det kompetenta barnet inte får förväxlas med en bild av en 
liten kompetent vuxen.  
 
 

1.3. Syfte och frågeställningar 
 

Huvudsyftet med föreliggande studie är att synliggöra småbarns tidiga möten med 
teknik i leken på förskolan. Samtidigt försöker jag bekräfta att dessa möten inte bara 
är flyktiga utan styrkar förankrad kunskap genom tidigare erfarna upplevelser. Här 
introduceras speciellt teknikmaterial som ska ge kunskap om barn kan koppla ihop 
vissa tekniska komponenter till tekniska system. I detta sammanhang använde jag 
mig av komponenter med rullande egenskaper (som kulor, hjul etc.) eftersom jag 
tidigare kunnat observera att just dessa rörelser attraherar småbarn. Småbarn äger 
"ett bagage" av tekniska erfarenheter, tidigt kan de koppla ihop t.ex. ett hjul 
(komponent) till ett större sammanhang (system) som t. ex en dockvagn. Följande 
två frågeställningar sammanfattar undersökningens syfte:  

 
1. Innehåller den fria leken moment där teknik ingår? 
  
2. Kan barn i tidiga åldrar relatera tekniska komponenter till kända tekniska 

system  
 

2. Metod 
 
För att kunna synliggöra småbarns tidiga möten med teknik på förskolan använde 
jag mig av en etnografisk metod eftersom jag som ordinarie personal på en 
småbarnsavdelning lätt har tillgång till fältet. Denscombe (2009) påpekar att 
traditionellt studeras inom etnografin kulturers och gruppers livsstilar, uppfattningar 
och övertygelser i deras naturliga tillstånd. Därmed menas att företeelser och 
uppfattningar ska kunna studeras utan inblandning och störningar från forskaren, 
dess redskap eller experimentella utformningar. Därmed tenderar etnografiska 
studier att understryka vikten av att få inblick och kunskap om hur de involverade 
uppfattar företeelser omkring dem. Kullberg (2004) anser att etnografiska studier 
kan vara både kvalitativa eller kvantitativa. Den kvantitativa forskaren använder sig 
enligt författaren av enkäter för att kunna mäta och pröva människors kunskaper, 
den kvalitativa forskaren använder observationer och intervjuer i sina studier. 
Kullberg refererar till Daun som påstår att kvalitativa metoder i sin natur är 
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teoretiska. Målet med dessa, framkastar Daun är att bringa ordning i det skenbart 
kaotiska och svårbegripliga och de kan i ett senare skede följas upp av kvantitativa 
datainsamlingar för statistisk beskrivning och textning. Målet med kvalitativa och 
kvantitativa forskningar är enligt Kullberg att få generaliserbar kunskap. 
 

2.1. Urval 
 
Som redan nämnts underlättade faktumet att jag arbetar på en småbarnsavdelning 
min inhämtning av data för denna undersökning. Som ordinarie personal har jag 
stort utrymme att planera självständigt och ta eget ansvar för min studie. Dessutom 
känner jag barnen och deras föräldrar väl och de känner mig. Med ett redan 
uppbyggt förtroende mellan mig och föräldrarna var det lätt att få tillstånd till 
videoinspelning och fotografering och möjlighet att använda mig av materialet i min 
studie.  
 
För att höja studiens reliabilitet respektive tillförlitlighet omfattade den en större 
krets av småbarnspedagoger som satte på sig teknikglasögon. Med det menas det 
pedagogernas försök att se barnens lekhandlingar ur en teknisk synvinkel. 
Reliabilitet, menar Kullberg, är ett mått på noggrannheten och säkerheten i den 
använda metoden som utesluter ett slumpmässigt resultat i undersökningen. En 
vidare aspekt som ska säkra kvalitetskraven på ett vetenskapligt arbete är validitet 
respektive giltighet. Enligt Kullberg menar detta inom vetenskapsteorin att 
forskaren i hög grad undersöker det den har avsedd att undersöka. I denna 
undersökning försöker jag uppfylla dessa kvalitetskrav genom att använda olika 
metoder som ska beskrivas under rubriken datainsamlingsmetoder.    
 
 
2.1.1. Deltagande förskolor och pedagoger 
 
För att studien inte skulle få en alldeles för subjektiv synvinkel bestämde jag mig att 
även engagera flera småbarnspedagoger inom min kommun. Eftersom jag har 
arbetat länge inom kommunen har jag kunnat knyta många kontaktar till andra 
verksamma pedagoger. Till min egen överraskning kunde jag engagera 
småbarnspedagoger från ytterligare fem förskolor. För att skydda deras identitet av 
forskningsetiska skäl får förskolorna i följande fingerade namn. Påfallande är att 
alla medverkande pedagoger även tidigare har medverkat i ett matematikprojekt för 
förskolebarn.  
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Tabell 1: Deltagande förskolor och deras bakgrund 

 
 
2.1.2. Deltagande barn 
 
Barnen som deltog i undersökningen kom från sex olika förskolor och där från olika 
småbarnsavdelningar eftersom deltagande förskolor kunde bestå av 1 – 2 
småbarnsavdelningar. Dessutom fanns det ett tillfälle där jag fick information om 
observationer som pedagoger hade gjort som arbetade på andra avdelningar som 
inte ingick i projektet. Detta tolkade jag som positivt och tog upp det i föreliggande 
                                                 
2 Denna avdelning har deltagit i studien.   
3
 Denna avdelning har också deltagit i studien 

Namn Antal avdelningar på 
förskola och åldrar  

Teknikaktivitet 
före studien 

Tidigare 
deltagande 
i projekt 

Övrigt 
 

Förskolan 
Vallmon 
 

2 småbarns (1 – 3) 
2 avdelningar (3 - 5) 

Tekniktanken är helt ny 
på småbarns avdelning 

Matteprojekt På en 
syskonavdelning 
finns magneter och 
annat särskilt 
tekniskt material 

Förskolan 
Näckrosen 
 

1 småbarns (1-2) 
1 avdelning (2- 4)2   
1 avdelning (2-5) 

Använder sig av 
återvinningsmaterial i 
skapandet 

Språkprojekt Har en verkstads 
pedagogisk profil: 
Förskolans miljö 
präglas av Reggio 
Emilias tankar. 
Pedagogerna ser 
barnen som 
medforskare. 

Förskolan 
Maskrosen 
 
 

2 småbarns (1 – 3) 
2 avdelning (3 – 5) 

Håller på att bygga upp 
ett teknikrum 

Matteprojekt På en syskon 
avdelning finns 
redan en teknik 
verkstad med 
verktyg 

Förskolan 
Blåsippan 
 
 

2 småbarns (1-3) 
1 avdelning (enbart 3) 
1 avdelning (3 – 4) 
1 avdelning (4 - 5 )  

Teknik påbörjas på 
båda  syskon 
avdelningarna 

 
 
- 

Pedagogerna i 
huset har arbetat i 
upp till 35 år inom 
barnomsorgen. Är 
spontana och 
nyfikna på nytt. 

Förskolan 
Gullvivan 
 
 
 

1 småbarns avdelning3  
(1 – 3) 
1 småbarns avdelning  
(2 – 3 ) 
2 syskonsavdelningar (4 – 5) 

Den ena avdelningen 
med 4-5åringarna och 
den småbarns 
avdelningen med 2-
3åringarna försöker 
utveckla ämnet teknik 
på avdelningen.   

Matteprojekt  
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studie (se observationstillfällen) för att uppmuntra dessa pedagoger i deras 
uppkommande intresse för teknik. Tabellen nedan ger en överblick över alla barn 
som har deltagit i studien. Eftersom Teknikdelegationen tidigare rapporterade 
skiljande teknikintresse bland könen visar tabellen även fördelningen över barnens 
kön.  
 
 
Tabell 2: Deltagande barn efter förskolorna 
 

Förskola Antal deltagande 
barn 

Barnens 
ålder 

Barnens 
kön 

Förskolan Vallmo 
Lotta 

3 1:8 år 
1:6 år 
1:11 år 

flicka 
flicka 
flicka 

2:5 år flicka 
 

2:8 år 
 

flicka 
 

2:9 år flicka 
 

2:2 år 
 

pojke 

2:5 år pojke 

 
 
 
 
 
Förskolan Näckros 
Camilla 

 
 
 
 
6  

2:8 år pojke 

1:8 år 
 

pojke 
 

3 år pojke 
  

 
 
 
Förskolan Maskros 
Kristina 

 
 
 
3 

3 år pojke 

1:6 år flicka 

2.0 år pojke 

1.1 år pojke 

 
 
Förskolan Blåsippa 
Brunna 

 
 
4 

2.5 år pojke 

 
Förskolan Gullviva 
Anna 
 

 
4 

1:5 år 
1:5 år 
2 år 
2 år 

pojke 
pojke 
pojke 
flicka 

Övriga deltagare: 
 
Småbarnsavdelning 2  på 
Förskolan Blåsippan 

 
 
3 

2:4 år 
2:9 år 
2:5 år 

pojke 
pojke 
pojke 

Totalt 23  8 flickor  15 pojkar 
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Tabell 3: Deltagande barn på Förskola Skogsbacken 
 

Ålder Kön  
 
 
 
 
 
Förskolan 
 Skogsbacken 

3:5 
3:3 
3:3 
3:3 
3:2 
2:9 
2:9 
2:7 
2:7 
2:7 
2:6 
2:4 

Flicka 
Flicka 
Pojke 
Pojke 
Pojke 
Flicka 
Pojke 
Flicka 
Flicka 
Pojke 
Pojke 
Pojke 
 

Total 12 5 Flickor 7 Pojkar 

 

2.2. Forskningsetik 
 
I en kritisk artikel om dokumentation på förskolan menar Lindgren och Sparrman 
(2003) att barn inte själva kan ge sitt samtycke för att bli dokumenterade i studier. 
Författarna menar att med tanke på mängden observationer som gjorts på barn är det 
förvånansvärt att barns förhållningssätt till att bli filmade inte har fått mer 
beaktande. Frågan lyfts även om barn ges möjlighet att välja att inte delta i 
observationen.  I föreliggande undersökning har de deltagande barnen t.o.m. 
begränsad tillgång till språket. I min roll som forskande student hade jag hela tiden 
dessa olika maktförhållanden – jag som vuxen ansvarig pedagog och barnen som 
min studie underordnade tysta aktörer - i bakhuvudet. Dessa funderingar styrktes 
ännu mer genom en tidigare erfaren händelse som inträffade under ett 
fotograferingstillfälle av ett barn under 3 år, som fördjupad i sin lekhandling 
skrämdes upp genom min kameras blixt och förargat kastade iväg den. Frågorna om 
var gränsen går mellan vad barn eller föräldrar har bestämt just när barn är för små 
för att kunna svara eller ta egna beslut är viktiga att överväga. Under min studie 
kunde jag dels uppleva att barn i början ofta tittade nyfiket in i kameran när jag 
berättade att jag skulle filma eller fotografera dem och därefter glömde bort att 
kameran existerade för att lekhandlingen upptog hela deras uppmärksamhet. Dels 
kunde jag även erfara att barn sökte sig till kameran för att också komma in i bilden 
och senare önska att få se filmen. Detta tolkade jag delvis som att de accepterade 
mitt dokumenterande. Fast jag är också medveten om faktumet att problemet i 
grunden återstår eftersom de deltagande barnen är för små för att förstå vidden av 
situationen. Det som jag anser kan försvara min studie i detta sammanhang är 
möjligheten till att kunna nyttja barnens erfarenheter och kunskaper genom 
etnografiska metoder som kan ge pedagoger värdefull information för att arbeta med 
barnen på mer differentierade nivåer och därmed nå ut till de på ett bättre 
pedagogiskt sätt. Även att arbetet inte publiceras och håller sig inom en begränsad 
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ram inom högskolan underlättar mitt agerande som forskande student av småbarns 
lekhandlingar.         
 
Innan jag gjorde min undersökning agerade jag enligt de etiska regler som det 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga Forskningsrådet har bestämt. Föräldrarna till de 
deltagande barnen och deltagande pedagoger samt deras deltagande föräldrar med 
barn informerades muntligt respektive skriftligt om studiens innehåll, syfte, hur det 
insamlade materialet kommer att behandlas, vem som skulle ha tillgång till det, om 
anonymitet av de deltagande platser och personer genom fingerade namn och även 
om möjligheten att kunna dra sig ur studien så fort det önskades. Till min förvåning 
gav alla tillfrågade personer sitt medgivande till filmning och fotografering och i 
vissa fall blev jag även tillfrågad av föräldrar varför deras barn inte deltog i studien.    
 

2.3. Datainsamlingsmetoder 
 
I föreliggande studie valdes att synliggöra de rådande tekniska kunskaperna hos 1 – 
3 åringar på förskolan främst genom observationer och videoinspelningar.  Enligt 
Denscombe (2009) erbjuder observationer samhällsforskaren ett mycket påtagligt 
sätt att samla in data. Dessa bygger på ögats direkta observation av händelser. 
Denscombe menar att det finns två typer av observationsforskning: Systematisk 
observation och deltagande observation. I min studie vill jag använda mig av 
deltagande observation. Deltagande observation är enligt Fangen (2005) en av de 
mest centrala metoderna inom samhällsforskning. Hon påstår att metoden innebär 
att man befinner sig på "fältet" bland deltagare i situationer som framstår som 
naturliga för dem.  
 
I projektet blir det viktigt att jag antar det lilla barnets perspektiv och försöker se 
artefakterna genom dess ögon, hur det bemöter och upplever dessa. Här krävs 
mycket ödmjukhet från min sida och att jag kan komma ner till barnets nivå. När jag 
skriver 'kan komma ner' menas det att jag kommer ner till dess höjd och perspektiv. 
Att som vuxen försöker anta en 1 – 3 årings perspektiv är givetvis inte lätt om 
överhuvudtaget möjligt. Camilla Björklund (2007) påpekar i sin avhandling 
Hållpunkter – småbarns möten med matematik att  
 

"Småbarns vardag är fylld av spontanitet, samspel med andra barn och vuxna, egna 
initiativ och växlande aktiviteter, vilket kan göra det svårt att fånga barns 
mångfasetterade erfarande med av vuxna på förhand gjorda standardmetoder" 
(s.67).  

 
Björklund anser att förskolans komplexa verksamhet som barn deltar i gör det 
lämpligt att använda sig av en öppen och kvalitativ explorativ ansats. Detta tolkar 
jag som att ge barn utrymme och tid i sin utforskande lek. Att kunna spela in 
situationer och lekhandlingar gör det möjligt att upprepade gånger kunna höra och 
se en situation detaljerad och ur olika synvinklar respektive frågeställningar. 
Bjørndal (2005) menar att varje gång man tittar eller lyssnar på inspelningen kan 
något nytt eller intressant upptäckas. I analogi med Marton och Booth påpekar 
Björklund (2007) att handlingar och erfarande är tätt sammanflätade eftersom 
människan endast kan handla i relation till världen så som hon erfar den. Ett barns 
handlingar i mötet med ett föremål eller en företeelse kan på så sätt ses som uttryck 
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för på vilket sätt barnet förstår fenomenet. Genom att undersökningen fokuserar på 
en väldig ung åldersgrupp som har en begränsad tillgång till språket är Björklunds 
anmärkande om barnets handling som uttryck för denna åldersgrupp mycket viktig. 
Här blir återigen videoinspelningarna av stor betydelse. Möjligheten att kunna se det 
lilla barnets handlingar upprepade gånger och även i olika hastigheter kan avslöja 
viktiga moment som kan leda till slutsatser - för studiens resultat del - om barns 
lärande eller om möjliga lärandesituationer som erbjuds barnet. Här kan jag 
konkludera med Björklund i enlighet med Runesson att det tagna perspektivet inte 
kan fokusera på vad den lärande verkligen lär sig utan vad aktören i detta 
sammanhang kan lära sig (min kursivering).  
 
För att höja projektets vetenskapliga värde har jag använt mig flera metoder. Fangen 
(2005) menar att genom att kunna kombinera olika metoder har forskaren möjlighet 
att kontrollera kunskapen ur olika synvinklar. Å ena sidan - som redan ovan 
beskrivit – använde jag observationer och videoinspelningar å andra sidan en större 
krets av småbarnspedagoger som studerade sina barns lekhandlingar ur ett tekniskt 
perspektiv. Deras studier genomfördes främst i den fria leken genom observationer 
som dokumenterades genom fältanteckningar och digitalkamera. Tanken med att 
inkludera flera småbarnspedagoger i studien var att kunna se vilka resultat och 
observationer dessa oberoende av min närvaro kom fram till. Detta skulle leda till 
möjligheten att kunna generalisera mina gjorda observationer beroende på 
materialets resultat. 
 
För att kunna följa pedagogernas gjorda kunskaper under projektets gång 
genomförde jag olika samtal som avrundades i slutet av undersökningen med en 
som Kullberg (2004) kallar det djupintervju respektive formell intervju. Kullberg 
skiljer mellan begreppen samtal respektive informell intervju och djupintervju 
respektive formell intervju. Med informell intervju menar författaren "det informella 
sampratande som ofta har sin upprinnelse i någon situation där människor möts. 
Ibland kan det vara en planerad händelse och/eller situation men ibland tillfällig. 
Ibland kan man ha något tänkt ämnesinnehåll, men ofta inte" (a.a., s.109). Med 
formell intervju menar Kullberg det initierade samtalet. Här har intervjuaren 
planerat och förberett det intervjutillfället som den leder. Målet med intervjun är å 
ena sida att samla in information och å andra sidan att väcka tankar hos deltagarna 
så att de befintliga kunskaperna utvecklas. Kullberg påpekar att inom kvalitativa 
vetenskapliga traditioner använder man intervjuer för att synliggöra människors 
tankar och uppfattningar av fenomen i omvärlden.  
 
Samtalen med de deltagande pedagogerna genomfördes i olika skeden av studiens 
början och i slutet av studien. Målet var främst att informera om projektets syfte och 
att kunna få insyn i pedagogernas självständiga undersökningar. I slutskedet var 
tanken att kunna knyta ihop undersökningen och ta del av pedagogernas resultat. 
Vissa pedagoger behövde jag kontakta via telefon respektive e-post när olika 
sakförhållanden angående studien var oklara. Studien avslutades med formella 
intervjuer med nästan alla pedagoger. Här ville jag få kunskap om hur de bl.a. 
definierar begreppet teknik. Dessutom var det av intresse för projektet hur deras syn 
om barns tekniska lekar, efter observationerna, eventuellt har förändrads.  
 

Eftersom arbetet på småbarnsavdelning kännetecknas av stark tidsbrist fick 
pedagogerna frågorna före intervjutillfället för att sedan kunna formulera svaren 
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snabbare. En pedagog fick besvara frågorna via e-post eftersom det inte fanns någon 
passande tid till en intervju. Eventuella följdfrågor till denna pedagog skulle ställas 
via telefon eller e-post. 

 

2.4. Procedur 
 
Studien är utförd under oktober och november månaderna. Inför undersökningen 
kontaktade jag förskolechefen och biträdande rektor som stödde projektet. Under 
det vanliga veckomötet där en pedagog från var och en av de sex avdelningarna 
brukar delta, informerades personalen om projektets syfte och innehåll. Alla 
pedagoger i huset uppmuntrades att delta. Eftersom ca 70 av de inskrivna 97 barnen 
i huset är barn mellan 1-3 år, kunde nästan alla avdelningar på förskolan 
Skogsbacken delta i studien. Efteråt började jag kontakta alla småbarnspedagoger 
som jag kände inom kommunen via telefon. De flesta blev nyfikna och ville delta i 
studien, men några angav tidsbrist som ursäkt för att inte kunna medverka. En 
småbarnsavdelning – på förskolan Blåsippan – angav tidsbrist i början, men bidrog 
senare ändå i studien med två observationer. 
 
 
2.4.1. Undersökningen med de deltagande pedagogerna 
 
Efter att ha kontaktat pedagogerna via telefon sökte jag upp dem personligen för att 
kunna svara på frågor och förklara mina syften ytterligare. Informationsbreven till 
pedagogerna och deltagande barnens föräldrar hade jag redan skickat ut per e-post.  
 
Den andra gången jag sökte upp pedagogerna var ca tre veckor efter det första 
mötet. Vid detta tillfälle fick jag deras observationsmaterial i form av bilder 
respektive fältanteckningar. Längre samtal med diskussioner om pedagogernas 
erfarenheter av projektet och deras observationer påvisade tydligt deras engagemang 
och intresse. Samtidigt genomförde jag mina intervjuer där vi satt ostörda i 
personalrum eller lediga rum på förskolorna. Alla intervjuer blev bandade utom den 
som hade skickats via e-post.  
 
 
2.4.2. Undersökningen med barngruppen på Förskolan Skogsbacken 
 
Jag inledde mina observationer i min barngrupp under den fria leken, där jag 
började observera vad barnen lekte med under den fria leken. Snarlika observationer 
gjorde jag såväl med kamera, videoinspelningar eller med det blotta ögat. Ca två 
veckor senare fortsatte jag med observationer där jag fokuserade på det 
teknikmaterial som jag hade med mig från högskolan. Förutom detta material som 
bestod av flörtkulor och träkulor, trähjul och remskivor av plast, toalettpappersrullor 
och långa papprör, plastlock och kapsyler, hittade jag en bräda av trä, två plankor 
och en metallskena på min förskola. Detta hoppades jag skulle kunna inspirera 
barnen till att leka med materialets rullande egenskaper. För min undersökning 
valde jag att observera två flickor och två pojkar som åldersmässigt stämde överens 
med den grupp som jag ville studera. Barnen valde jag ut efter olika kriterier. Dels 
för att lyfta dem och ge dem mer uppmärksamhet, dels för att stärka eller knyta 
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relationerna dem emellan. Samtidigt valde jag könsrelaterat för att kunna integrera 
genusaspektens betydelse i min studie. Eftersom dessa fyra barn inte alltid var 
närvarande utvidgade jag projektet med ytterligare barn där jag observerade upp till 
fem barn under leken med det rullande materialet. Ett annat tillfälle som jag 
använde till tekniska iakttagelser var likaledes när en del av barngruppen sov. Här 
gick jag med den andra gruppen till lekhallen och gjorde mina studier där. Dessa 
gånger kunde barn som var upp till tre år ingå i studiens observationer.  
 
Allmänt, även när jag tillhandahöll högskolans teknikmaterial, ingrep jag så lite som 
möjligt i barnens lek. Så jag kan konstatera att barnens lek med det rullande 
materialet och under studiens första tid med förskolans traditionella lekmaterial var 
fri. I vissa gruppkonstellationer av barn kunde jag visa att plankan kunde ställas på 
ett lutande sätt så att barnen så småningom kom på att hjulet, bollen eller kulan 
kunde rullas nerför plankan eller brädan. Detta gjorde jag särskilt med tanke på att 
framskynda observationerna, inte för att jag trodde att barnen inte själva kunde hitta 
denna möjlighet.  
 
Under andra tillfällen där jag filmade barnen under leken med rullande leksaker som 
bilar eller kaross försökte jag ställa frågor som: Varför tror du att bilen rullar? Kan 
vi laga brandbilen? Tror du att locket rullar? Dessa frågor skulle tydliggöra barnens 
erfarenheter och kunskaper genom deras svar. 
 
 

2.5. Analysmetoder 
 

För att kunna svara på arbetets första frågeställning om den fria leken innehåller 
tekniska moment valde jag relevanta videoobservationer som jag gjorde under den 
fria leken utan högskolans material (kulor och hjul). Här observerades enbart de 
situationer där avdelningens barn leker med avdelningens och förskolans egen 
lekutrustning. Efter att ha redovisat egna observationer under den första 
frågeställningen följer en kartläggning av de andra pedagogernas bild- och annat 
observationsmaterial. Därigenom ska eventuella likheter eller skillnader mellan 
mina videoobservationer och observationerna respektive anteckningarna de andra 
pedagogerna har gjort redogöras. Denna del kommer främst att innehålla 
observationer där pedagogerna inte har varit aktiva i lekhandlingen. 

Under arbetets andra frågeställning om barn i tidiga ålder kan relatera olika tekniska 
komponenter till olika kända tekniska system kommer jag att använda mig såväl av 
observationerna med högskolans teknikmaterial som av andra observationer jag har 
kunnat göra under andra lektillfällen. Även här kommer jag i efterhand anknyta till 
de observationer som en del av pedagogerna genomförde med material som har 
rullande egenskaper.  
 
Under studiens andra skede där min fokus låg på barnets kunskap om komponenter 
och system samtalade jag med barnen. Dessa samtal ska redovisas i samband med 
observationerna och synliggöra barnens kunskaper och erfarenheter om teknik. 
Detta material kan bara jämföras med Förskolan Näckrosens observationer eftersom 
enbart de deltog i denna del av projektet.  
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Sammanställningen av intervjumaterialet med de deltagande småbarnspedagogerna 
kommer att avsluta resultat delen. Eftersom målet med intervjumaterialet främst är 
att få en insyn i pedagogernas uppfattning om tekniken på förskolan på 
småbarnsnivå och eftersom ramen av examensarbetet inte ska överskridas ska det 
bandade materialet transkriberas respektive sammanfattas och särskilda svar citeras. 
Svaren kommer att ordnas enligt frågeställningarnas ordning så att eventuella 
skillnader och likheter i pedagogernas svar tydliggörs.  

 

Videoinspelningar och bilder som nämns i arbetet finns att se på ett USB som 
skickas till högskolan. Tillgång till det materialet som deltagande pedagoger har 
samlad ihop finns också via högskolan respektive som bilaga på en version av 
arbetet.  

 

3. Resultat 
 
Resultatet delas upp utifrån arbetets två frågeställningar och avrundas med 
pedagogernas intervjuer.  
 

3.1. Innehåller den fria leken moment där teknik ingår? 
 
Innan jag presenterar mina observationer vill jag en gång till poängtera att eventuellt 
förekommande namn på personer och platser i följande är fingerade. Detta som 
tidigare anmärkts sker enligt etiska överväganden. 
 
3.1.1. Observationer med förskolornas lekmaterial under den fria leken 
 
Nedan beskrivs lektillfällen som sker i förskolans traditionella inne- och utemiljö. 
Leken sker i huvudsak med färdigmaterial. Med detta menas det att lekmaterialet i 
sig signalerar vad det ska användas till. Byggklossar bygger man med, i dockvagnar 
ligger dockorna och sover, i rutschkanan åker man, i bilgaraget åker och parkerar 
bilar, med doktorsväskan leker man doktor osv. 
 

3.1.1.1. Observationerna på Förskolan Skogsbacken 
 
 A) Observationstillfälle 1 
  
Min första observation börjar i bygghörnan. Där leker tre pojkar och två flickor. 
Pojkarna (3:4, 3:3, 2:6)4 bygger med mjuka klossar som är i olika färger. Under 
deras lek försöker de - mycket försiktigt - att bringa de lätta klossarna i jämvikt så 
de inte välter. En tjej (3:5), bygger en egen konstruktion med de mjuka 
byggklossarna utan att vara med i pojkarnas lek. Den andra tjejen (2:7) har en 
                                                 
4
  Siffrorna i parentes anger barnets ålder i år och månader och läses t.ex.  tre år och fyra månader. 
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hammare och hamrar på en duploplatta5. Mellan duploplattan och hammaren har 
hon lagt en liten, platt duplo - komponent som egentligen hör till duplo tåget. 
Pojkarna samspelar och pratar med varandra. Tjejerna leker tysta för sig. Efter en 
stund går den ena tjejen 3:5 iväg. Pojkarna fortsätter sin lek och den andra tjejen 
hamrar koncentrerad. 
 
 
B) Observationstillfälle 2 
 
En pojke (3:3) leker med en grävskopare. Han kör fram och tillbaka med bilen och 
försöker få olika klossar på grävskopan som ligger på golvet. 
 
 
C) Observationstillfälle 3 
 
En pojke (2:4) har satt ihop flera tågvagnar med duploklossar. Vagnarna är lastade 
med djur. På en tågvagn har han satt upp ett fönster och på detta, en liten 
duploplatta. Ovanpå på plattan har han ställt en bil. 
 
Samtidigt sitter en annan pojke (2:9) bredvid honom som leker med en lastbil. På 
flaket har han lastat flera andra leksaker. 
 
D) Observationstillfälle 4 
 
En pojke (3:3) leker med ett hopprep i snön. Han hittar en gammal bandrulle som 
han trä genom rullen. Sedan börjar han rulla sin konstruktion runt, runt på gården. 
 
En annan pojke (3:4) härmar honom. 
 
E) Observationstillfälle 5 
 
Två flickor (3:5, 3:3) leker doktor. En lägger sig på madrassen, den andre 
undersöker henne med stetoskop och termometer. Den ena som undersöker har klätt 
ut sig och har en vit klänning på sig och ett vit hårband med ett rött kors på. Bredvid 
flickorna står två dockvagnar med var sin docka i. 
 
F) Observationstillfälle 6 
 
En flicka (3:5) har byggt flera byggklossar på varandra. Om hennes konstruktion 
menar hon: "Jag har byggt en rymdraket". Jag har flugit till farmor. Jag frågar 
förvånad: " Med rymdraketen?" Flickan svarar irriterad: "Nej med flygplanet, vet du 
väl!"  
 
G) Observationstillfälle 7 
 
En pojke (2:6) står länge vid handfatet och tvättar sina händer. Han observerar länge 
vattnets väg till det försvinner i avloppet. Han lyssnar koncentrerad och menar: 
"Vattnet låter." 
                                                 
5 Duplo är större legoklossar för yngre barn.   
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Jag svarar: " Ja, det rinner genom avloppet in i röret och ner i avloppet på golvet." 
Samtidigt som jag förklarar pekar jag med fingret på de ställen som jag nämner. 
Pojken lägger sig på golvet med örat mot avloppet. 
Några dagar senare menar hans mamma att han har börjat undersöka deras vattenrör 
i badet på liknande sätt.  
 
H) Observationstillfälle 8 
 
En pojke (2:2) försöker klättra i rutschkanan, men når inte upp till stången. Han går 
för att hämta en hink och klättrar upp. 
 
 

3.1.1.2. Förskolan Näckrosens observationer under den fria leken 
 
Det första observationstillfället beskriver pedagogen på förskolan Näckrosen under 
det första informella intervjutillfället, där vi möts i personalrummet och jag 
presenterar högskolans teknikmaterial till projektet. De andra observationerna får 
jag nerskriven och med bildmaterial under den formella intervjun.  
 
A) Observationstillfälle 1 
 
Pedagogen på förskolan Näckrosen berättar i det första informella samtalet om en 
pojke (2:2) som under utevistelsen på förskolans gård går runt med en träplanka. 
Han bär den på olika sätt: under armen och över axeln. Efter en stund ställer han den 
lutande vid en kant och börjar ta olika bilar som han kör ner för plankan. 
 
B) Observationstillfälle 2 
 
Vid ett annat tillfälle står en pojke (2:2) år vid soffan och håller en avlång kloss i 
handen. Han skruvar klossen fram och tillbaka och ändrar ställe på den flera gånger. 
 
Pedagog: "Vad gör du?" 
Pojken pekar och säger: "Inte!" 
Pedagog: "Lagar du soffan?" 
Pojke: "Ja." 
Pedagog: "Är den trasig?" 
Pojke: "Jaa!" 
Pedagog: "Skruvar du?" 
Pojke: "Jaa! Bra igen!" 
Pedagog: " Du är kanske en snickare?" 
Pojke: "Ja!" 
 
Sedan stoppar pojken klossen i byxfickan, klappar på fickan och ser nöjd ut. 
 
C) Observationstillfälle 3 
 
En flicka (2:5) som har fått ett långt plaströr (typ byggmaterial) sitter i sandlådan 
och leker. Hon tar en liten bil och släpper den ner i röret. Bilen åker igenom och 
kommer ut på andra sidan. Hon skrattar och gör om samma sak igen. Sedan tar hon 
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tre gånger en plasttallrik och försöker få den genom rörets hål.  Men öppningen är 
för liten för tallriken. Flickan säger "nej" och skakar med huvudet. Sedan hämtar 
hon en lastbil och försöker lägga den i röret: "Nej!" säger hon igen eftersom den 
också är för stor. Slutligen hämtar hon den lilla bilen igen och släpper igenom den. 
Hon skrattar nöjt och plockar upp bilen igen. 
 
D) Observationstillfälle  4 
 
En pojke (2:8) står i skötrummet och tittar på toarullen. Han drar i pappret och 
säger: 
 "Hur fungerar den här?" 
Sedan drar han ut ännu mera papper och upptäcker: "Titta ett hål!" Han drar på 
rullen igen. "Oj, vad långt!" Sedan tittar han in i toarull-hållaren och drar ut mer 
papper på golvet. Det blir fullt med papper.  
 

3.1.1.3. Förskolan Blåsippans observationer under den fria leken 
 
Förskolans observationer får jag i form av bilder med tillhörande anteckningar vid 
det andra formella intervjutillfället. Från den andra småbarnsavdelningen får jag en 
muntlig beskrivning om ett observationstillfälle som följer efter leken med kuddarna 
(tillfälle 2). 
 
A) Observationstillfälle 1 
 
I denna förskolas lekhall ligger flera stora, mjuka kuddar i olika färger och former 
uppstaplat på en lång bänk.   
En pojke (2:0) hittar en grön rund kudde och rullar iväg den över golvet. Sedan går 
han tillbaka till kuddarna i kuddhögen tittar och känner på kuddarna tills han 
slutligen hittar en rund kudde. Kudden ligger under en annan och pojken måste 
flytta om kuddarna så att han kan lyfta ner den gula, runda kudden också. Han rullar 
även denna kudde över golvet. 
 
En flicka (2:5) ser kuddarna rulla och fortsätter rulla den gröna runda kudden. En 
pojke (1:1) tittar på de rullande kuddarna och börjar själv rulla den gula kudden 
över golvet. 
 
B) Observationstillfälle 2 
 
En sladd med strömbrytare befinner sig på en hylla där avdelningens pedagoger har 
sina papper och kontorsmaterial. En pojke (2:8) upptäcker sladden och börjar trycka 
på strömbrytaren om och om igen. En annan pojke (2: 6) ser honom och menar 
medan han pekar på sladden: "Inte där – där!" Han pekar från sladden till lampan till 
strömbrytaren på väggen. 
 
 

3.1.1.4.  Förskolan Gullvivans observationer under den fria leken 
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Här fick jag observationsmaterialet i form av bilder med anteckningar. Det fanns 
ingen möjlighet till längre samtal med denna pedagog p.g.a. tidsbrist.  Intervjun 
hade besvarads över e-post. 
 
A) Observationstillfälle 1 
 
En flicka (2:0) undersöker och funderar över var pusselbiten ska vara. Efter en stund 
sätter hon den på rätt plats och blir jätteglad. 
 
B) Observationstillfälle 2 
 
En pojke (1:5) undersöker grindens kedja. Hur fungerar den? Han vrider och drar åt 
olika håll. Plötsligt upptäcker han att det är två kedjor. 
 
C) Observationstillfälle 3 
 
En pojke (1:5) bygger med jättestora, mjuka legoklossar. Han försöker sätta dit en 
och funderar länge och väl innan han plötsligt får den att sitta som den ska. 
 
D) Observationstillfälle 3 
 
En pojke (2:0) undersöker fyra bilar av trä som sitter ihop som ett tåg. Han tittar och 
funderar och vänder på tåget på olika sätt för att försöka komma på hur det fungerar. 
När han har suttit en stund och funderat tar han med sig tåget till en bana och låter 
det åka där. 
 

3.1.1.5. Förskolan Maskrosens observationer under den fria leken 
 
Denna förskolas material fick jag bara i form av anteckningar som förklarades under 
det formella intervjutillfället.  
 
A)  Observationstillfälle 1 
 
En flicka (3:0) bygger med klossar, staplar dem på varandra och upptäcker att hon 
måste lägga dem precis över varandra för att de inte ska ramla ner. Hon flyttar 
klossen så att den sitter perfekt och säger: "Så gör man!" 
 
 
B) Observationstillfälle 2 
 
En pojke (3:0) leker med en gammal skohylla som ser ut som en stege. Han 
undersöker den på olika sätt, prövar att lägga den mellan två bänkar och krypa över. 
Det går men det är lite vingligt. Han får krypa sakta för att inte tippa över. Kan man 
klättra på den? Lutar den mot ett staket och kämpar länge med klättringen. Han 
halkar ner. Sedan lägger han den över ett dike och går över brädan. Det gick bra. 
Han sträcker ut armarna för att hålla balansen. 
 
C) Observationstillfälle 3 
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En pojke (1:8) undersöker en bil. Han drar med handen under hjulen, fort, fort. Han 
lägger den på golvet och drar med den på golvet, fort, fort. Sedan drar han med 
handen över hjulen igen. 
  

3.1.1.6. Förskolan Vallmons observationer under den fria leken 
 
Dessa observationer fick jag redan tidigt vid det första samtalet med pedagogen på 
Vallmon som deltog i projektet. Det andra mötet bestod av den formella intervjun 
med många reflektioner. 
 
A) Observationstillfälle 1 
 
Vid utevistelsen gör några stora killar en katapult av ett lastbilsflak. De radar upp 
flera bollar på flaket. Sedan lägger de en planka lutande på marken i änden av  
flaket. Efteråt skjuter de iväg bollarna. En liten flicka (1:11) har observerad dem. 
När pojkarna måste gå in börjar hon härma deras konstruktion. 
 
 
B) Observationstillfälle 2 
 
Två flickor (1:6, 1:8) leker med ett gammalt hjul och en cd-skiva. De lägger cd-
skivan i mitten av hjulet och försöker snurra skivan i hjulet. 
 
 
3.1.2. Observationer med högskolans teknikmaterial under den fria  
 leken 
Nedan följer observationer som gjordes på Förskolan Skogsbacken och Förskolan 
Näckros med högskolans material. Endast Förskolan Näckrosen deltog och  
studerade barnens lek med detta material. 
 

3.1.2.1. På Förskolan Skogsbacken 
 
A) Studiegruppens lek med högskolans material 
 
När jag ställer fram materialet första gången lägger jag fram toarullar, flörtkulor i 
olika storlekar, trähjul och träkulor, remskivor i plast, kugghjul i plast, två plankor, 
en bräda, en metallskena och blompinnar. Två flickor (2:9, 2:7) och två pojkar (2:7, 
2:6) är med i förskolans andra skapanderum. Jag har en kamera med mig. Spontant 
och nyfikna börjar tre barn undersöka leksakerna samtidigt som de observerar 
varandra. De tar i olika föremål som ligger på bordet, behåller dem delvis i handen 
och undersöker samtidigt det andra materialet på bordet. Den ena flickan (2:7) står 
och observerar de andras upptäckter. Den andra flickan (2:9) tar en flörtkula och en 
toarulle och lägger flörtkulan på toarullen. Innan dess har hon radat upp många 
trähjul i en lång rad. Den ena pojken (2:6) observerar också sina lekkamrater staplar 
först några trähjul och tar sedan också en flörtkula och en toarulle och sätter ihop 
dem. Sedan upptäcker den andra pojken (2:7) pinnarna och undersöker dem länge. 
Han börjar fäkta med flickan (2:9). När hon inte visar intresse fortsätter han att 
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undersöka pinnarna. Slutligen börjar även den observerande flickan att undersöka 
ett kugghjul och en flörtkula. Pojken som är 2:7 tar plankan och låtsas spela gitarr 
på den. Sedan går han runt och fäktar med den andra pojken med pinnarna. Helt 
plötsligt blir pinnarna till vapen och han börjar skjuta med dem. 
 
Vid nästa tillfälle är den ena flickan som är 2:7 inte närvarande och jag tar istället 
med en annan flicka som är i samma ålder. Hon och flickan som är 2:9 känner 
varandra bättre. De håller sig nära varandra i skapanderummet och börjar leka med 
pinnarna. Först slår de på pinnarna som slaginstrument, sedan börjar de också fäkta 
en stund när de se båda pojkar göra det. När det blir för läskigt fortsätter de att spela 
på sina pinnar.  
 
För att få deras uppmärksamhet riktad på det snurrande igen sätter jag metallskenan 
lutandes vid en lista på väggen. Men den rasar igen. Pojken (2:7) försöker sätta den 
upp på listan igen. Men den rasar flera gångar. Vi sätter brädan mot skenan så den 
får stöd. Nu börjar han stoppa en remskiva i den lutande skenan så den rullar ner. 
Pojken hoppar och ropar: "Mål!" Han leker denna lek en stund och det är svårt för 
de andra särskilt för flickan som är 2:7 att få utrymme att pröva sig på leken. 
 
Sedan ställer jag fram en låda med flera lock och en kaross. Jag undrar om man kan 
laga bilen. Barnen verkar undersöka locken. De plockar ut alla lock ur lådan. Jag 
frågar en gång till: "Finns det några hjul i lådan?" Pojken som är 2:6 tittar i lådan 
och svarar: " Nehe!" 
 
Gomaa: "Kan man inte göra egna hjul?" 
Pojken (2:7) verkar undersöka locken.  
Gomaa: "Kan man det?" 
Pojke (2:6): Nehe!" 
Gomaa: "Går det inte?" 
Flickorna och pojkarna undersöker locken länge och vänder på dem.  
Pojke (2:6): "Får se!" 
Han tar ett lock och klättrar ner på golvet, stoppar 2 lock i skenan och puttar på 
dem. 
 
Pojke (2:6): "De här rullar!" 
Gomaa: "Kan de vara hjul?"  
 
Inget svar. Flickorna prövar att få locken att rulla. Jag hjälper till. En flicka (2:7) 
lyckas att rulla locket på bordet så det rullar ner på golvet. Jag säger: "Det rullar!" 
 
Gomaa till pojken (2:6) som sitter med locken i skenan på golvet : "Rullar de? 
Pröva dem i skenan!" 
 
Pojken ställer skenan på de två plankorna så de får luta lite. Sedan försöker han lyfta 
den ena änden av skenan för hand, men han lyfter bara lite. 
 
Pojke (2:6): "Nehe!" 
Flicka (2:9): "Rullar, rullas….nu rullar de hela vägen."  
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(Jag har svårt att förstå, vad flickan säger. På filminspelningen låter det lite som 
beskrivningen) 
 
Pojke (2:7) kommer med en pinne och en remskiva. 
Pojke: "Sätta fast den så den rullar!" 
Gomaa: "Ska jag sätta fast den så att den rullar?" 
Pojke: "Jaa!" 
Vi tar borren för att förstora hålet i remskivan och sätter fast den på pinnen. Vi 
sätter fast två remskivor. På en annan pinne sätter jag fast  tre lock. 
 
Pojken som är 2:6 tar brädan och sätter den lutandes vid väggen som en inbjudan till 
pojken (2:7) och flickan (2:7) att rulla med sina konstruktioner i nerförsbacke. 
De leker en stund sedan tar pojken sin konstruktion och rullar den som en kavel på 
fönsterbrädan och sjunger: "Baka, baka. Baka kaka." 
 
B) Introduktion av materialet med den andra gruppen  
 
Medan de yngsta barnen på avdelningen sover tar jag tillfället i akt att presentera 
samma material för de barnen som inte sover. Flickan (2:7) är med i denna grupp. I 
början av mina videoinspelningar har hon och en annan flicka i samma ålder bara en 
blöja på sig. När jag upptäcker det får de klä på sig först. Av etiska skäl är dessa 
inspelningar inte med i filmmaterialet. Däremot finns  lekinspelningarna, som följer 
därefter, med i videomaterialet. Dessa visar dock inte scenerna där barnen använder 
materialet som bandyredskap. Nedan beskriver jag observationerna bara skriftligt.   
 
Pojkarna (3:3, 3:2) börjar använda plankorna och flörtkulorna som bandyklubbor 
och bollar och springer med dem i lekhallen. Flickan verkar under ett moment 
använda en pinne och en boll som biljardstavar och boll, men sedan efter att hon 
iakttagit de andra lekkamraterna använder också hon sin pinne och flörtkula som 
bandyredskap.  
 
Lite senare börjar pojken (3:3) att stoppa in två pinnar i skenan. När han drar ihop 
båda änderna på pinnarna blir det en triangelskonstruktion. En flicka ( 2:7) 
observerar honom och tar efter lite. 
 
Efter en stund går jag in i barnens lek och lägger två plankor och skenan lutandes 
mot lekhallens trappa. Några barn observerar mig. Sedan tar jag kameran igen och 
observerar vad som händer. En pojke (3:2) är den första som hakar på mitt förslag. 
Han hittar ett hjul som tillhör en annan leksak på förskolan. Den börjar han rullar 
ner för plankan. Det visar sig inte så lätt att få plankan att inte halka på lekhallens 
hala golvyta. Jag lägger brädan mot skenan som stöd. Flera barn hakar på nu och 
börjar rulla trähjul och remskivor i skenan. Det blir lite bråkigt om vem som får tag i 
ett hjul först. Delvis måste jag för rättvisans skull ingripa.   
 
 

3.1.2.2. På Förskolan Näckrosen 
 
Även här ställer pedagogen fram olika material i en stor låda till barnen. Hon har 
ytterligare material sig: En stor rund plastburk och en liten glasburk. Barnen tar 
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spontant upp olika material. Tre flickor (2:8, 2:10, 2:11) och tre pojkar (2:3, 2:5, 
2:8) är med när pedagogen presenterar materialet. Pedagogen inleder barnen med att 
säga: "Titta här har vi saker som kan rulla. Vill ni prova?" Hon häller ut materialet 
på bordet. Alla barn utom ett vill prova, de tar flera av sakerna tittar, undersöker och 
rullar dem på bordet, byter ut materialet, tar något nytt. Efter en lång stund tar även 
det sista barnet en boll och rullar. En flicka (2:8) trär blompinnen i toarullen. Hon 
rullar fram och tillbaka sedan säger hon: "Titta, den rullar!" Den andra flickan 
(2:10) radar i början upp många olika hjul. Trähjul, kugghjul, remskivor, men även 
kapsyler. Hon lägger alla i en lång rad: "Fint", menar hon sedan. Efter att ha 
iakttagit sin andra lekkamrat gör hon likadant. Hon trär in blompinnen i toarullen 
och säger: "Det går lättare att rulla med pinnen i!" Den tredje flickan (2:11) rullar en 
taggig mjuk boll fram och tillbaka med handen. Hon ropar: "Hallå!" och tittar in i 
toarullen. När rullen fastnar på bollen tittar hon på den och skrattar. Ett annat barn 
tar en flörtkula och två träkulor. Träkulorna sätter det bredvid varandra på 
flörtkulan. "En kossa," ropar barnet. Efter att ha iakttagit sina lekkamrater stoppar 
pojken (2:5) också pinnen i toarullen och undersöker konstruktionen. Efter en stund 
stoppar han en flörtkula i den stora runda plastburken. Sedan upptäcker han att 
flörtkulan rullar i burken. Han börjar snurra sin konstruktion mer och mer, snabbare 
och snabbare. Kulan flyger fortare och fortare i burken. Han skrattar. Senare stoppar 
han tre toarullar och en träkloss i burken. Han stänger burken med locket och ställer 
en längre rulle på burken med locket. "Jag har byggt ett torn! Det kommer rök ur 
skorstenen!" 
 
 

3.2. Kan barn i tidiga åldrar relatera vissa tekniska system till tekniska 
 komponenter 
 
Efter att ha presenterat flera observationer under den fria leken med särskilt material 
och traditionellt förskolematerial ska studiens andra frågeställning undersökas 
genom gjorda observationer. Jag fokuserar särskilt på komponenterna hjul och däck 
ingående i systemen kaross och vagn. Här har jag framförallt, genom direkta 
frågeställningar till barnen, försökt synliggöra deras kunskaper. Men jag kunde även 
under andra oförväntade situationer synliggöra denna kunskap som i följande 
beskrivs. Efter mina observationer följer observationer som andra pedagoger har 
bidragit till.   
 
3.2.1. Observationer på Förskolan Skogsbacken 
 

A) Observationstillfälle 1 
 

Vi sitter på läsvila och läser boken Raska på, Alfons Åberg. Alfons ska till 
förskolan, men ska bara fixa olika saker först. När han ska sätta dockan Lisa i 
leksaks-skåpet hittar han det gamla Mercedes däcket. På bilden visas Alfons med 
däcket mellan pekfingret och tummen. I andra handen håller han Mercedesen som 
har tappat ett däck (se bilden i filmmaterialet). Medan jag läser om dockan Lisa som 
ska tillbaka i leksaksskåpet pekar pojken (3:2) på Alfons däck i handen och vidare 
på karossen och menar: "Däcket måste dit". 
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B) Observationstillfälle 2 
 

Vid ett annat tillfälle leker en pojke (2:6) med en bil som han försöker sätter ihop 
med en annan större bil. Jag frågar honom medan han åker med bilen på golvet. 
 
 
Gomaa: "Rullar den?" 
Pojke: "Nee, den här rullar inte!"  
 
Jag ser att den lilla bilen har lyfts upp när den satts ihop med den större och högre 
bilen. Medan han säger det till mig far han över den lilla bilens däck. 
 
Gomaa: " Vad rullar de på då? 
 
Pojke: " På däck! Äh…många däckar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9."  
 
Medan han räknar pekar han på de fyra däcken. 
 

C) Observationstillfälle 3 
 
Jag ställer en låda fram fylld med en kaross av en trasig brandbil och flera gamla 
plastlock i olika färger. I lådan finns även en axel med brandbilens däck, som jag 
hade glömt i lådan. När jag ställer fram lådan med materialet kommer alla fyra 
barnen som är med (två flickor 2:9 och 2:7 och två pojkar 2:6 och 2:7) till bordet 
och börjar genast undersöka lådans innehåll. 
 
Pojke (2:7) tar fram karossen. 
 
Pojke: "Den!" 
Gomaa: "Kan den köra?" 
Pojke: "Vad?" 
Gomaa: "Kan den köra?"  
Pojke: "Nej!" 
Gomaa: "Varför då?" 
Pojke: "Den kan inte köra!" 
Gomaa: "Varför?" 
 
Pojken lägger bilen på ett lock. Tar ut den och lägger locket i ett större lock. 
 
Gomaa: "Varför kan brandbilen inte köra?" 
Pojke: "Inte hjul!" 
Gomaa: "Den har inga hjul?" 
Pojke: "Nej!" 
Gomaa: " Nehej? Finns det hjul i lådan?" 
 
Pojken hittar axeln med däcken på. Hans ansikte lyser upp. 
 
Pojke: " Ja! Jaa! 
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Han håller i de, lägger sedan ifrån dem och fortsätter att undersöka locken. 
 
 
3.2.2. Observationer på Förskolan Blåsippan 
 

A) Observationstillfälle 1 
 
En pojke (1:6) vänder på en dockvagn och börjar snurra på det högra hjulet. Han 
står kvar, observerar och fortsätter snurra på samma hjul en stund till. Sedan börjar 
han snurra på det vänstra hjulet på vagnen. 
 
 

B) Observationstillfälle 2 
 

En pedagog tar fram en duplobil och en tillhörande kaross. Han ger de olika delarna 
till en pojke (1:6). Pojken tar karossen och försöker sätta den uppe på duplobilen. 
Han försöker ett flertal gånger. När han inte får fast den, kastar han iväg båda 
delarna. Sedan hittar han en traktor som han åker med på kanten av ett element. 
 

C) Observationstillfälle 3 
 
På den andra småbarnsavdelning görs en liknande observation där en tvåårig pojke 
vänder på en leksaks motorcykel och snurrar på alla hjul. 
 
 

3.3. I studien deltagande småbarnspedagogers tankar om  teknik 
 
Som ovan redan beskrivit ska pedagogernas svar sammanfattas och enbart de svaren 
som var utförligare eller skiljde sig starkt från de övriga kommer att citeras. 
 
Innan jag intervjuade alla pedagoger började jag inleda mina frågeställningar med 
hänvisning till den nya reviderade läroplanen Lpfö 98 som ska träder i kraft juli 
2011. Detta eftersom min undersökning också utgår från denna bakgrund. 
Min första frågeställning "vad känner du inför denna utmaning och varför" skulle 
synliggöra pedagogernas inställning till teknik som ämne på förskolan och därmed 
möjligheten förskolebarn har för att utveckla sitt tekniska lärande.  
 
Alla tillfrågade pedagoger svarade att det var spännande med ämnet teknik på 
förskolan men kände på samma gång en osäkerhet om ämnets innebörd. Pedagogen 
på Blåsippan formulerar: 
 
 "I början kändes det lite läskigt. Men när man börjar fundera då märker man att det (teknik: 
mitt tillägg) finns ju också - som allt annat. Det kan ju vara en dockvagn eller en lampa …"  
 
Dessutom menar pedagogen fundersamt: 
 
"Det är inte ett ämne man har jobbat så mycket med. Men nu när du har kommit ut till oss 
då tänker man ju mer och mer på det, när man sätter på sig de glasögonen. Det känns som 
en utmaning och just när det är småbarnen, där går det ju alltid att hitta …" 
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Pedagogen på Förskolan Näckrosen ser frågan från olika vinklar. Hon anser att som 
privatperson kan hon känna att det är läskigt och hon kan bli osäker, men som 
pedagog anser hon att hon har uppgiften att ge de låga åldrarna grundkunskaperna 
om vad t.ex. ett hjul är och därmed bryta ner och konkretisera det läskiga ämnet 
teknik. På Förskolan Maskrosen uttryckte pedagogen att hon var mycket osäker när 
hon skulle börja med teknikrummet på hennes avdelning. Efter projektet kände hon 
sig lugnare och tyckte att tekniken redan fanns på hennes avdelning.  
 
Eftersom Rosberg m.fl. (2008) påpekar att det inte heller finns en officiell definition 
för begreppet teknik kan denna osäkerhet anses begrundad. 
Pedagogen på Förskolan Vallmon lyfter den mångfald av tema som genom 
läroplanen ska introduceras till barnen på förskolan - från naturvetenskap till språk- 
och empatiinlärning - och menar att: 
 
"Inom förskolan måste man fokusera på vissa delar under vissa tillfällen" 
 
 
På frågan "vad är teknik för dig och beskriv en teknisk person" svarar alla 
pedagoger relativt lika. De menar att teknik är IT, verktyg, sladdar, maskiner, att 
mecka och att laga. Som teknisk person nämner pedagogerna främst 
"vaktmästaren", "en datanisse" och "bilmekanikern". Som redan ovan nämnd menar 
pedagogen på Förskolan Maskrosen att hon har ändrat sin syn om vad teknik 
innebär efter projektet. Hon menar att teknik är problemlösning och att allt omkring 
oss är teknik. Pedagogen på Vallmon säger att frågan satte igång en diskussion i 
personalrummet igång. Med flera pedagoger diskuterade hon kreativiteten i 
förhållande till tekniken.  
 
"Måste man vara kreativt för att vara teknisk? Vi pratar om att teknik för oss har oftast har 
med problemlösning att göra och för att lösa problem bör man vara kreativ för att komma 
på idéer. Vi pratar också om att du kanske bara måste vara praktisk och läsa efter en 
mall…" 
 
När pedagogerna skulle nämna tre teknikord nämner de främst orden: IT, sladdar, 
maskiner, mecka, undersöka, konstruera, laga. 
 
På den nästa frågeställningen "Finns dessa kriterier på din förskola – i 
lekmaterialet" menar pedagogen på Maskrosen lekmaterialet som barnet testar gör 
det till teknik. Testar ett barn en blyertspenna, men byter ut den för att tuschpennan 
tycks fungerar bättre då är det teknik. Pedagogen på Näckrosens förskola menar att 
en sax eller lim är tekniskt material som finns på hennes förskola. Pedagogen på 
Blåsippan menar att intresset hos barnet utgör att kriterierna finns: När barnet lyfter 
på vagnen och undersöker hjulen, när det känner och klämmer, undersöker 
kuddarnas dragkedja och leker med mobiltelefonerna. 
 
Frågan om pedagogerna kunde se ett intresse hos barnen för teknik besvarades 
tydligt med "Ja, genom barns undersökande och nyfikna sätt". Några pedagoger och 
särskilt pedagogen på Förskolan Vallmon lyfter hur viktigt pedagogernas 
medvetenhet och kunskap om ämnet är i detta sammanhang för att kunna se barns 
tekniska lärande. Hon menar att barn begränsas genom pedagogens kunskap. 
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Pedagogen på Maskrosen menar att barns tekniska intresse beror på hur man 
definierar begreppet teknik.  
 
"Under vilka tillfällen" pedagogerna kan iaktta barns intresse besvaras av 
pedagogen på Förskolan Vallmon med att allt kan inleda en teknisk utmaning. 
Pedagogen på Förskolan Näckrosen menar att intresset syns mest i vardagliga 
rutinsituationer och därmed finns hela tiden. 
 
På frågan om det "finns speciella/andra sätt som kan förstärka teknik-
leken/intresset" besvarar de flesta pedagogerna att det särskilt är pedagogens 
engagemang och kunskap som kan påverka eller förstärka barnets intresse. 
Pedagogen på Förskolan Näckrosen svarar: 
 
"Det är pedagogen som kan uppmuntra, inspirera och locka fram dem" 
 
Pedagogen på Gullvivan svarar skriftligt med tre punkter: 
 

� En engagerad pedagog som lyssnar, är intresserad och hjälper barnet vidare.  
� Barn inspirerar också varandra att fundera vidare.  
� Att vi tar fram lekmaterial som stimulerar tekniskt tänkande.  

 
Frågan "Hur värderar du teknikens roll inom förskolan? Varför?" besvaras 
genomgående som ”stor” av pedagogerna. Pedagogen på Förskolan Näckrosen 
menar att eftersom tekniken omfattar allt som exempelvis att träna finmotoriken 
och främja flickornas inträde till ett traditionellt manligt ämne kan tekniken spelar 
en stor roll på förskolan. Pedagogen på Blåsippan poängterar att pedagogens 
osäkerhet kan sätta hinder för att kunna utveckla tekniken på förskolan, men 
genom att läroplanen understryker teknikens roll är personalen ålagda att arbeta 
mer med det. 
 
 
På den sista frågan om det fanns något pedagogerna blev förvånade över när de 
tittar tillbaka på projektet svarar pedagogen på Förskolan Blåsippan att hon var 
särskilt förvånad över att den 1:6 åriga pojken kunde hitta en rund kudde, genom 
att se och känna den - i en hög av många andra kuddar i olika färger och former. 
Pedagogen på Förskolan Maskrosen menar att hon kände sig mycket stressad när 
hon försökte bygga ut deras teknikrum på småbarnsavdelningen. Men efter 
projektet kände hon sig mycket lugnare, eftersom hon hade förstått att tekniken 
redan fanns på förskolan i allting. Hon ville försöka att få barnen att använda sig 
mer av sin skapande förmåga, eftersom det var vad begreppet teknik för henne 
innebar. Hon funderar nu om hon inte ska kalla "Teknikrummet" för "Allrummet" 
istället.  

 
 

4. Diskussion 
 
Syftet med föreliggande arbete var främst att synliggöra förskolebarns tidiga 
kunskaper och erfarenheter om teknik. Syftet skulle synliggöras genom 
observationer och videoinspelningar. För att höja undersökningens vetenskapliga 
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värde använde jag mig av flera metoder. Dessutom involverade jag fem ytterligare 
småbarnspedagoger i projektet som noggrant informerades om studiens syfte och 
metoder. Enligt Kullberg (2004) är användningen av olika metoder i etnografiska 
studier med syfte för att undersöka fenomen för att därigenom säkerställa resultatets 
giltighets- och trovärdighetskrav den etnografiska metodens styrka.  Barnens 
lekhandlingar observerades särskilt under den fria leken både med förskolans 
lekmaterial och med högskolans teknikmaterial. För att styrka befintliga kunskaper 
var arbetets andra frågeställning om barn tidigt kan relatera en komponent till ett 
system. Här skulle jag särskilt fokusera på leksaker med rullande egenskaper 
eftersom jag tidigare kunde iaktta småbarns intresse för dessa. I följande ska 
diskussionsdelen disponeras enligt studiens två frågeställningar. 
 
 

4.1. Innehåller den fria leken moment där teknik ingår?  
 
För att kunna få svar på denna frågeställning är det tydligen viktigt för många 
pedagoger hur begreppet teknik definieras. I mina egna observationer och i 
pedagogernas observationer verkar faktumet vara av betydelse att barnet leker med 
ett föremål, en artefakt som det undersöker eller prövar på olika sätt. Intuitivt gjorde 
pedagogerna observationer som handlade om barns undersökande lek med föremål. 
Denna uppfattning stödjer, enligt min uppfattning, alla definitioner som ges av 
Rosberg m.fl. (2008) och Blomdahl (2007) (se punkt 1.2.2.). Vidare verkar 
Nationalencyklopedins definition av teknik som den sammanfattande benämningen 
på alla människors metoder att tillfredställa sina önskningar genom att använda 
fysiska föremål ännu mer legitimera pedagogernas intuitiva uppfattning om vad 
teknisk lek innebär.  
 
Tack vare många deltagande pedagoger och en mångårig verksamhet inom 
förskolan kunde en mångfald av observationsmaterial sammanställas i 
undersökningen. Denna mångfald som dokumenteras genom många bilder, 
videoobservationer men också delvis genom anteckningar respektive muntliga 
samtal som jag antecknade i efterhand både ökar och minskar validiteten. Faktumet 
att observations- och informationsmaterialets innehåll var rimliga exempel på 
småbarns kunskaper legitimerade användningen av det materialet i arbetet som 
varken var skriftligt eller genom bilder dokumenterat. Att en tvååring kan associera 
en sladd med en strömbrytare med en strömbrytare till en lampa är helt rimligt 
eftersom småbarn otaliga gånger står vid strömbrytaren för att fascinerat släcka och 
tända lampan. 
 
Att ett barn kan sitta och hamra på en duploplatta, där hon har lagt ett föremål 
emellan är inte heller så märkvärdigt. Faktumet att ingen av oss pedagoger under 
denna tid vi arbetade med barnet har använt oss av en hammare eller en såg låter 
frågan komma upp om varifrån denna flicka har lärt sig hur man hanterar en 
hammare? Hur kan barn så tidigt veta på vilket sätt man använder sig av en såg 
respektive en hammare?  
 
När barn har varit på läkarbesök tar de värdefulla kunskaper med sig till förskolan. 
Vid den tidpunkten behövs det doktorsleksaker för att kunna bearbeta det starka 
intrycket läkarbesöket har skapat hos barnet. Detta verkar inte heller så märkvärdigt. 
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Påfallande är att barnet omedvetet blir en medbrukare av den kultur den föds i – 
med den tekniska kunskap som dess samhälle ställer till förfogande. 
 
Dessa nämnda observationer kan påträffas dagligen inom förskolans verksamhet 
men kan lätt bli förbisedda.  
 
Mycket överraskad blev jag själv av två observationer som jag kunde fånga med 
kameran. Den ena observationen var när pojken 2:6 i början inte alls kunde relatera 
lockets egenskap med ett hjuls egenskap. I slutet dock - eventuellt genom mitt 
ledande sätt att ställa frågan "kan den rulla" - uppmuntrades att göra ett experiment 
(min tolkning!). Han gick till den skenan där vi flera gångar rullade med trähjulen 
och remskivorna, för att se om locket rullade i skenan på samma sätt. Detta ansåg 
jag som mycket avancerad kunskap för en tvååring. Även den andra pojkens (2:7) 
spontana begäran om att sätta fast remskivan på blompinnen så att den skulle kunna 
rulla var anmärkningsvärd. Min överraskning här grundar sig mycket på min tysta 
plan att inkludera blompinnarna i projektet rullande material för att i slutet kunna 
bygga en bil, som ju består av flera komponenter. P.g.a. tidsbrist kunde jag inte 
genomföra planen i denna studie, men projektet fortsätter på avdelningen. Att 
pojken senare associerar den färdiga konstruktionen med en degkavel när han rullar 
den på fönsterbrädan visar på barns fantasirikedom som Löfdahl (2004) skriver om 
och att föremål kan få en annan betydelse i leken än den ursprungligen har.  
 
 

4.2. Kan barn i tidiga åldrar relatera vissa tekniska system till tekniska
 komponenter 
 
Denna frågeställning försökte jag synliggöra främst genom egna observationer och 
intervjuer med barn. Förskolan Blåsippan kunde bidra med tre ytterligare 
observationer som jag inledde studien med.  
 
Mitt antagande, att ett barn som vänder på en vagn eller en bil, för att kunna snurra 
respektive undersöka dess hjul, måste veta att hjulen finns där, kan vara tveksamt 
respektive svårt att belägga. Men om jag formulerar i enlighet med Björklund 
(2007) att det tagna perspektivet inte kan fokusera på vad den lärande verkligen lär 
sig utan vad aktören i detta sammanhang kan lära sig (min kursivering) så kan detta 
tillfälle åtminstone ha erbjudit barnet en lärandesituation. Faktumet om småbarns 
karaktärsdrag och drivkraft att otaliga gånger undersöka leksaker genom att vrida, 
klämma, vända på dem, deras skarpa iakttagelseförmåga - som även Åberg & Lenz 
Taguchi (2005) lyfter när de påstår att vuxna har en hel del att lära sig av barnens 
lust för närsynt granskande –  alla dessa aktiviteter och många fler som vuxna bara 
kan upptäcka i långa studier av videoobservationer, kan göra det mycket sannolikt 
att situationen belägger barnets kunskap om att vagnens hjul (komponenterna) sitter 
under vagnen (systemet). 
 
Två observationer där jag samtalade med pojkarna (2:6 och 2:7) om varför bilen 
rullar synliggör tydligt pojkarnas kunskaper om komponent och system: Den ena 
pojken (2:6) kunde språkligt förmedla att bilen rullar för att den hade många däck. 
Han har alltså, med andra ord, en uppfattning om att systemet bil består av 
komponenten däck eller också, som den 2:6 åriga pojken uttryckte sig: många 
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däckar. Även den andra pojken (2:7) i min studiegrupp kunde tydligt säga att 
brandbilen inte kunde köra för att den inte hade några hjul. Här påvisar 
videomaterialet tydligt genom barnets tillgång till språket att de har den tekniska 
kunskapen om system och komponent.  
 
 

4.3. Slutsats 
 
Teknikdelegationens utredning som gjordes 2008 kom till slutsatsen att ungdomars 
och särskilt flickors bristande intresse för att välja tekniska ämnen på skolor och 
högskolor särskilt beror på värderingarna som samhället och vuxenvärlden 
förknippar med ämnet. Pedagogerna, som alla dessutom var kvinnor, förmedlade 
genom sina svar en tydlig osäkerhet i vad ämnet teknik innebär. Intuitivt, eller 
genom informationsmaterialet som beskrev projektets syfte, kunde alla pedagoger 
ändå snabbt bidra med utomordentliga observationer till min studie. Materialet visar 
småskaliga tekniska upptäckter av småbarn mellan 1 – 3 år. Jag kan med mina 
kunskaper som jag gjorde inom mina 3.5 års utbildning till förskollärare med 
inriktning i no, matematik och teknik påstå att jag har fått gedigna kunskaper med 
mig för mitt framtida yrke med småbarn med mig. Jag kunde tillsammans med de 
deltagande pedagogerna komma till insikten att individens tekniska kunskaper inte 
enbart består av att kunna laga en bil eller att vara kunnig inom IT, utan teknisk 
kunskap består av de fyra f-en: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Vi 
börjar redan mycket tidigt med att förvärva tekniska kunskaper. Genom att vi pröva 
oss fram när vi som småbarn bygger ett torn, eller skruvar respektive hamrar med 
föremål sätter detta fysiska undersökande, som Granberg (2000) formulerar, spår i 
det kinestetiska sinnet och ger muskelminnen av föremålet samtidigt som auditiva 
och visuella intryck lagras. För att jag kan utveckla mina kunskaper inom tekniken 
måste jag ha dessa grundläggande minnen som bidrar till hjärnans utveckling.  
 
Intressant tycks det är att kunna ta reda på vilket teknikintresse och vilken 
teknikdefinition teknikdelegationen syftar till när de påstår att detta inte finns 
tillräckligt bland ungdomar. Finns det även bakom Teknikdelegationens utredning 
värderingar om ämnet teknik som delegationen kritiserar i samhället? 
 
De flesta intervjuade pedagogerna anser att den viktigaste faktorn för att förstärka 
barns intresse är pedagogens ämneskunskaper och dess skicklighet att kunna 
uppmuntra, inspirera och locka fram barnet. Därmed anser jag att det är mycket 
viktigt att ge verksamma pedagoger verktyget och resurserna i sitt vardagliga arbete 
inom förskolan för att kunna nå upp till de ständigt nya kraven som ställs på deras 
kunskaper. 
 
 

4.4. Förslag till fortsatt forskning 
 
Tyvärr kunde jag i mina observationer och min studie upptäcka att pojkarna var 
överrepresenterade i undersökningens relevanta exempel. Tydligen hade de 
deltagande pojkarna ett starkt intresse för materialet som jag fokuserade på i mitt 
projekt. Flickorna som ingick i studiegruppen trängdes delvis ut i vissa moment där 



  37  
 

pojkarna tog mer plats. Delvis fick jag ingripa och delvis var det svårt för mig 
eftersom jag innehade flera roller samtidigt (bl.a. pedagog, kameraman, tyst 
observatör). En arbetskollega noterade dessutom att pojkars intresse för typiska 
flickleksaker eventuellt kan härröra av faktumet att de består av den viktiga tekniska 
komponenten hjul! Som hör till teknikens fem enkla maskiner (kallas även: de fem 
mäktiga: hjulet, kilen, blocket, skruven, hävstången). 
 
En intressant undersökning i detta sammanhang kan vara att göra en kvantitativ 
studie över småbarns teknikintresse sett ur ett genusperspektiv och här särskilt om 
det redan tidigt kan visa sig skillnader i pojkars och flickors lekintresse i 
användning av material med rullande egenskaper. En annan intressant fråga som 
kom upp under projektets gång var hur föräldrarnas kunskaper, hobbyintressen eller 
yrken kan påverka småbarns tekniska kunskaper. Kan föräldrarnas bakgrund 
påverka barnets kreativitetsförmåga? 
 
Jag vill avsluta min studie om småbarns tekniska lek och lärande med ett tänkvärt 
citat av Roger Säljö (2005): 
 
 

" Vi skulle inte kunna bota sjukdomar i den utsträckning vi gör idag, vi  
skulle inte kunna konstruera föremål som hjulet, klockan eller pennan,  
vi skulle aldrig kunna lära oss tillverka papper eller ens komma i  
närheten av så komplicerade förmågor som att rita bilder, läsa eller  
skriva. Inget av detta kan åstadkommas inom ramen för en generation.  
Alla sådana insikter, tekniker och färdigheter kräver kollektivt lärande 
 över generationer." (s.12) 
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B. Bilaga 2 
 

Medgivande av föräldrarna 
 

 
XXXXXX, den 10 oktober 2010 

 
Till vårdnadshavare för barn på Förskolorna, Näckrosen, 
Maskrosen, Blåsippan, Gullvivan, Vallmon och Skogsbacken 
 
 
Jag heter Gomaa Mohamed och arbetar som ordinarie pedagog på Skogsbacken 
Förskola. Sedan höst 2007 läser jag till förskollärare med inriktning natur och miljö, 
naturvetenskap, matematik och teknik på Högskolan i Gävle. Nu, denna höst 
kommer jag att avsluta mina studier med ett examensarbete som har rubriken: 
Definition av barnens lek ur ett tekniskt perspektiv. Eftersom jag sedan 2001 i 
huvudsaken har arbetat med småbarn (1 – 3åringar) och fått lära känna deras 
utforskande, lekande och lärande närmare, känns det naturligt att jag i min studie 
fokusera på denna åldersgrupp. 
 
Under mina studier hade jag förmånen att fördjupa mig i ämnet teknik för 
förskolebarn. Här upptäckte jag att tekniken, som ämnesövergripande ämne, är en 
bra inspirations- och lärandekälla för alla åldersgrupper på förskolan. Dessutom – 
som ni kanske redan vet – har tekniken fått en starkare roll i förskolans nya läroplan 
som träder i kraft juli 2011. Jag anser att teknik alltid har ingått i förskolans arbete. 
Allt omkring oss är teknik och utan teknik blir vi hjälplösa. Vi äter med bestick, 
åker bil till förskolan, cyklar eller åker barnvagn, vi leker med leksaker, vi bygger 
med klossar eller annat byggmaterial, vi bor i hus som har fönster och dörrar… - ni 
anar vart jag syftar till, fast jag inte än har nämnd våra mobiler och datorer. I mitt 
examensarbete vill jag just behandla faktumet att barn redan mycket tidigt möter 
tekniken. Barn brummar när de kör med en leksaksbil på golvet, de vet redan tidigt 
hur man använder sig av en hammare eller en såg. De vet att ett flygplan flyger i 
luften, de kan spolar på toaletten och fascineras av hur vattnet försvinner och hur det 
låter. Automatiskt blir de medbrukare respektive konsumenter av den tekniska 
kulturen de har födds i. De bär på ett litet bagage fyllt med tekniska kunskaper utan 
att vi är så medvetna om det. Denna kunskap vill jag gärna försöka att fånga i mitt 
arbete. Med hjälp av pedagogerna på era barns avdelning ska genom observationer, 
anteckningar och videoobservationer småbarns lek ur ett tekniskt perspektiv 
utforskas. 
 
Eftersom mitt intresse gäller de allra yngsta, som delvis inte kan yttra sig så mycket 
blir det nödvändigt att kunna videofilma barns lekar. Genom att kunna filma blir det 
lättare att följa barnens lekhandlingar noggrannare och detta erbjuder samtidigt 
möjligheten att gå tillbaka till vissa händelser och studera de om igen.  Jag kommer 
endast att använda observationsanteckningar och inspelningar av de barn som fått 
tillstånd av vårdnadshavare att vara med i studien. Allt material kommer att bevaras 
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inom projektet och endast användas inom min undersökning. Allt 
observationsmaterial kommer i ett år vara kvar i Högskolans arkiv. Efter det året 
blir allt automatiskt förstört. Inget material kommer att publiceras eller läggas ut 
någonstans. Inget barn och inga andra personer kommer att kunna kännas igen i 
studien. Jag kommer att använda mig av fingerade namn för personer, platser och 
byggnader. 
Jag ber er ta ställning till om inspelningarna får användas i mitt projekt och fylla i 
blanketten och lämna till er förskola senast onsdag den 20 oktober. 
 
Om du vill veta mer om undersökningen går det bra att fråga pedagogerna på din 
avdelning eller ta kontakt med mig. Ni är välkommen att ringa mig på förskolan 
Skogsbacken XXX XXXXX, eller mobil XXX-XXX XX XX. Vill du maila mig, 
går det också bra via kommunens mail adress: XXXXXXX. Vid frågor hör gärna av 
dig 
 
Med vänlig hälsning 
Gomaa Mohamed 
 
 
 
 
 
 
�  Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i studien. 

Ljud- och videoinspelningarna får användas i projektet. 
 
�  Nej, jag ger inte tillstånd för mitt barn att delta i studien. 
 
 
 
 
Mitt barn heter __________________________________________ 
 
Vårnadshavares underskrift 
__________________________________________ 
 
Lämnas till PERSONALEN PÅ AVDELNINGEN senast onsdag den 20 oktober 
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C. Bilaga 3 
 

Informationsbrev till deltagande pedagoger 
 

XXXXXXXXXX, den 10 oktober 2010 
 
 

Till alla i undersökningen deltagande pedagoger på Förskolorna, 
Näckrosen, Maskrosen, Blåsippan, Gullvivan, Vallmon och 
Skogsbacken 
 
Jag heter Gomaa Mohamed och arbetar som ordinarie pedagog på Förskolan 
Skogsbacken. Sedan höst 2007 läser jag till förskollärare med inriktning natur och 
miljö, naturvetenskap, matematik och teknik på Högskolan i Gävle. Nu, denna höst 
kommer jag att avsluta mina studier med ett examensarbete som har rubriken: 
Definition av barnens lek ur ett tekniskt perspektiv. Eftersom jag sedan 2001 i 
huvudsaken har arbetat med småbarn (1 – 3åringar) och fått lära känna deras 
utforskande, lekande och lärande närmare, kändes det naturligt att jag i min studie 
fokusera på denna åldersgrupp. 
 
 
I mitt arbete har jag haft möjlighet att observera barn mellan 1 – 3år och deras 
utforskande nyfikenhet när de undersöker material och leksaker. Jag hade förmånen 
att göra en videoinspelning där ett barn mellan 2 – 3år utforskade en träkloss som 
var cylinderformad. En lång stund på förmiddagen rullades cylindern upp och ner på 
en duploplatta. På eftermiddagen hittar samma barn en cylinderformad ritkrita som 
han kastar på golvet, barnet ropar spontant: "Den rullar också!" Ur denna 
observation kom min idé att samlar in flera sådana observationer från pedagoger 
inom kommunen som arbetar på småbarns avdelningar för att belägga att 
teknikintresset finns på förskolan. 
 
 
Ofta kunde jag observera att småbarn lockas av rullande leksaker. Jag har många 
gånger även iakttagit att barn kan vända på dockvagnar eller bilar för att utforska 
materialet närmare. Med min handledare i teknik kom jag därför överens att vi 
pedagoger därigenom kan påvisa att barns teknikkunskaper går ännu djupare. Inom 
tekniken kan man delar upp ett system (som t.ex. dockvagn eller bil) i flera 
komponenter (som t.ex. dockvagn: hjul, handtag etc.  – bil: däck, strålkastare, 
bromsar etc.). Jag menar att när ett barn vänder på en dockvagn för att snurrar på 
dess hjul, är/blir barnet medveten om faktumet att leksaken "dockvagn" består av 
hjul. Ur denna insikt kommer arbetes andra del som bygger på tanken system och 
komponent. Eftersom jag ofta kunde se att småbarn fascineras av rullande leksaker 
respektive fenomen - som ovan nämnd – ska, i arbetes senare skede, enkla tekniska 
komponenter (t.ex. fyra hjul och karosseri) visas barn för att kunna se om de kan 
visa förståelsen att dessa är delar av ett system (bil). Kan de bygga ihop de? Visar 
de kunskapen om att delarna hur ihop eller hur de hur ihop? 
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Det är viktigt för arbetets reliabilitetsvärde (att genom många olika källor och olika 
observatörer kunna göra generella slutsatser) att kunna engagera så många 
deltagande observatörer som möjligt. Jag vet att det är just på småbarnsavdelning 
svårt att hitta utrymme för ytterligare aktiviteter eller projekt. Samtidigt kan det 
ibland kännas att sådana tillfällen ger oss pedagoger på förskolan tillfällen att kunna 
värdera vår kunskap och vårt arbete högre och för att få mer drivkraft för våra 
vardagsrutiner.  
 
Jag hoppas förstås att få så många deltagande intressenter för min undersökning 
som möjligt! 
 
Undersökningens första del med allmänna tekniska observationer (gärna med många 
rullande undersökningar) utfaller under veckorna 42 – 43. Undersökningens andra 
del med komponenter och system utfaller under veckorna 44 - 45. Det finns 
möjlighet att vid behov sammandra undersökningens perioder eller utöka till senast 
vecka 46. 
 
Som bilaga får ni även min projektplan som jag lämnade till min högskola. 
Dessutom skickar jag ett informationsbrev om studiens syfte och frågan till 
vårdnadshavarna om tillstånd för att filma barnens lek på avdelningen. Jag vore 
mycket tacksam om ni kan delar ut breven så fort som möjligt till föräldrarna och 
helst få underskriften på plats. Eftersom vi alla vet hur svårt det är att få in alla svar 
till rätt tidspunkt. 
 
 
Om du vill veta mer om undersökningen går det bra att ta kontakt med mig. Ni är 
välkommen att ringa mig på förskolan Skogsbacken XXX XXXXX, eller mobil 
XXX-XXX XX XX. Vill du maila mig, går det också bra via kommunens mail 
adress: XXXXXXX. Jag ska kontakta er för att träffa er personligen efter 
överenskommelse via telefon vecka 41.  
 
Vid frågor hör gärna av dig 
 
Vänliga hälsningar Gomaa Mohamed 
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D. Bilaga 4 
 

Intervjufrågor till pedagoger 
 
 
Lek ur ett tekniskt perspektiv 
 
Med den starkare rollen teknik får i den nya läroplanen utmanas pedagogerna på 
förskolan återigen att arbeta med ett nytt ämne på förskolenivå.  
Att föra in tekniken i förskolevärlden: 
 

1. Vad känner du inför denna utmaning? Varför? 

2. Vad är teknik för dig? Beskriv en teknisk person. 

3. Nämn tre teknikord / -område.  

4. Finns dessa kriterier inom din förskola – i lekmaterialet  

5. Kunde/ kan du se ett intresse för teknik hos barn? 

6. Under vilka tillfällen? 

7. Finns det speciella/andra sätt som kan förstärka teknik – leken/intresset? 

8. Hur värderar du teknikens roll inom förskolan? Varför? 

9. Nu när projektet är slut och du tittar tillbaka hur ser du på det? Hur gick det?  

Fanns det något du blev förvånad över? 

 

 

 

 
 

 
 
 
 


