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Sammanfattning:  

Syftet med undersökningen är att ta reda på om begreppet ”Tekniska system” tas upp i 

förskolan. Dessutom undersöks hur förskolorna arbetar med teknik enligt den reviderade 

läroplanen, Lpfö 98. 

Som metod användes enkäter där pedagoger satt i arbetslagsgrupper och besvarade frågor. 

Enkäten används för att få en bättre bild av hur ålder, kön, tidigare utbildningar och 

yrkeserfarenhet förhåller sig till kunskapen av teknikämnet. 

Undersökningen visar att alla förskolor använde sig av begreppet tekniska system på ett eller 

annat sätt i samtal med barnen, till exempel vid toalettbesök, samt frågor ”vart tar rören vägen 

vidare till reningsverket?” 

Vidare framkommer det att fler fortbildningsdagar och studiebesök är önskvärt för att 

pedagogerna ska få en större vetskap om begreppet tekniska system. För som det ser ut nu, 

har pedagoger för lite kunskap om teknik i allmänhet och tekniska system i synnerhet för att 

kunna svara på funderingar som dyker upp hos barnen. 
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1 INLEDNING 
Under den verksamhetsförlagda utbildningen har jag observerat hur pedagoger arbetat med 

olika teman inom teknikområdet. Utifrån mina erfarenheter benämns begreppet tekniska 

system sällan eller aldrig i förskolan trots att man ofta för samtal med barnen om exempelvis 

mjölkens väg från kon till affären. När det har gjorts olika experiment har det mestadels varit 

inom naturvetenskap då det har använts material från naturen. Jag tror att många pedagoger 

inte vet vad begreppet tekniska system innebär och de har förmodligen inte tänkt på att det 

finns något sådant begrepp. Jag tror att det inte har informerats om begreppet tekniska system 

i tillräckligt stor utsträckning i förskolan. Det kan också ha att göra med en osäkerhet som 

pedagogerna känner inför ämnet teknik i allmänhet. I och med att tekniska system har fått 

större betydelse i dagens samhälle som har blivit mer beroende och styrt av tekniken tycker 

jag att vi bör få mer kunskap och inblick i det som sker eftersom tekniken förändras i takt med 

att samhället gör det. Tekniken förändras då vi människor vill vidareutveckla den för att 

kunna ha användning av den i olika syften. Vi vill ju att tekniken ska vara så smidig som 

möjlig och ju mer teknik vi använder i vardagen desto enklare blir det att verka i det samhälle 

vi lever i. 

 

Svensson (2011) har tagit upp, framför allt i grundskolan, tidigare forskning i sin avhandling 

där hon undersökt undervisning om tekniska system. Hennes undersökning omfattar i första 

hand internationella studier. Bland annat tas en undersökning upp som gjorts på 

australiensiska elever i åldrarna 6-13. Där har man undersökt om dessa elever förstår vissa 

valda tekniska begrepp och om det är några skillnader eller likheter beroende på vilken ålder 

de är i. De fick se olika bilder på föremål. Man ville undersöka deras kunskap om materialets 

egenskaper, till exempel styrka och livslängd. För att kunna ta reda på detta lades stor vikt vid 

elevernas begreppsuppfattning. Resultatet visade att ju äldre eleverna är desto mer 

beskrivande tolkningar kan de ge om tekniska begrepp. Svensson (2011) tar vidare upp om att 

svensk forskning inom teknik är under uppbyggnad och att det har ökat under senare år 

genom ett antal avhandlingar, men det finns ingen gemensam plattform för fortsatt forskning. 

 

 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att ta reda på om pedagoger i förskolan behandlar begreppet tekniska 

system, det vill säga hur komponenter bildar system och hur system samverkar med varandra, 

när de pratar om teknik, samt hur de kan arbeta med det i förskolan. Jag vill även ta reda på 

om de utgår från läroplanen för förskolan, Lpfö98, när det gäller teknik. Jag vill också se om 

det är någon skillnad hur förskolor i olika kommuner jobbar med tekniska system. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

De frågeställningar som jag vill ha svar på i denna undersökning är: 

 

1. På vilket sätt talar man om tekniska system i förskolan? 

2. Hur kopplas arbetet i teknik till formuleringarna i läroplanen för förskolan, Lpfö 98? 
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1.3 Bakgrund 

 

1.3.1 Teknik och läroplanen 
När teknik blev ett obligatoriskt ämne i början av 1980-talet i den svenska grundskolan 

infördes samtidigt ett ”Pedagogiskt program” för förskolan. Där kunde man läsa om hur 

barnen skulle få pröva på olika experiment och därefter ju äldre de blir få experimentera med 

olika saker som har med olika områden inom teknik att göra, till exempel plocka isär en dator 

och se hur det är kopplat innanför skalet. Socialstyrelsen anser att tekniska apparater är 

vanligt i barnens omgivning. Genom att få mixtra och känna på tekniska apparater får barnen 

mer kunskap om denna okonstlade vardagsteknik (Forsberg & Holmlund, 1990).  

 

Brogren och Jonasson (2010) skriver att förskolans reviderade läroplan har gett teknik en allt 

större plats. För att pedagogerna lättare ska kunna undervisa har riktlinjerna och målen blivit 

mer ingående (Brogren & Jonasson, 2010). 

 

Förskolans verksamhet ska lägga stor vikt vid utforskande, nyfikenhet och lust att lära. 

Verksamheten ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och tankar. För att det ska 

skapas mångfald i lärandet ska barnens tankar och idéer tas tillvara (Läroplanen för förskolan, 

Lpfö 98, reviderad 2010) 

 

Dessa mål ska förskolan sträva efter när det gäller teknik: 

  
     Att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja  

     teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar 

     Att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med  

     hjälp av olika tekniker, material och redskap  

    (Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2010, s. 10)     

      

 

  

1.3.2 Olika syn på tekniska system 
 

I den reviderade Lpfö 98 samt i läroplanen för grundskolan, Lgr 11, ges ämnet teknik större 

utrymme. Klasander (2010) säger att det till stor del beror det på människans roll i förhållande 

till teknikens förändring. Klasander (2010) menar vidare att det kan tyckas att den tekniska 

världen har tagit överhanden och att människan har glömts bort. Människans roll i systemet 

osynliggörs ofta eftersom ett starkt fokus riktas mot ”ett system som är en samling 

komponenter”(Klasander, 2010,s 10) och ett komplext sammanhang följer ofta det ”linjära 

undervisningsfokuset”(Klasander, 2010,s 10) utåt från de konstgjorda föremålen. Det är 

viktigt att se tekniken som något socialt konstruerat och som en verksamhet när man pratar 

om tekniska system. Tanken med teknikens skildring i Lgr80 är att eleverna ska lära sig att 

kritiskt analysera teknikens samhälle, framförallt dess effekt på miljön (Klasander, 2010). 

 

I Lpo94 lyfts värderingsfrågor fram i teknikkursplanen som en viktig del där bland annat 

intressekonflikter, förändrade livsvillkor och ekonomiska konsekvenser som kan uppstå i och 

med olika typer i användandet av teknik (Klasander, 2010). För att eleverna ska kunna 

förhålla sig på ett kritiskt sätt till tekniken och dess tillväxt bör det finnas god 

teknikundervisning för alla. Det är viktigt att teknikens gestaltning i relation till både natur 
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och samhället runt omkring åskådliggörs. I Klasanders avhandling vill man inbringa hopp om 

att det går att återställa problem med hjälp av kunskap om teknik. Efterlysning av 

inställningar till teknik och tekniska system som gör att det går att styra och kontrollera dem 

påverkar inte bara teknikens framväxt utan även det humana samhället (a.a.). 

 

1.3.3 Vad är tekniska system? 
 

I Nationalencyklopedin beskrivs tekniska system när tekniska och andra delar samarbetar med 

varandra. Tekniska system kan vara allt från musikanläggningar, växellådan i bilen, broar, 

vägar och tunnlar (http://www.ne.se). Mjölkens väg från kon till affären är också ett tekniskt 

system då mjölken går genom en mjölkmaskin vidare till mjölkbilen som fraktar mjölken 

vidare till mejeriet som till slut åker med det till affären.  

 

Tekniska system kan innefatta mjölkens väg till affären, en process som pedagogen på ett 

enkelt sätt kan förklara så att barnen förstår. I detta fall är ju mjölkmaskinen ett delsystem. Är 

man ute i skogen och är vid ett rinnande vatten kan man släppa ner en pinne och följa den till 

andra sidan ån. På detta sätt är det rinnande vattnet ett tekniskt system som för pinnen framåt. 

Om tekniska system ska utforskas inomhus är det bara att titta på datorer som är en stor del av 

barnens vardag. Forsberg & Holmlund (1990) anser att barn har stora erfarenheter av datorer 

redan från när de är små (Forsberg & Holmlund, 1990). Detta har i och för sig utvecklats i 

takt med datorernas framväxt och datorerna tar större plats i barnens vardag idag än vad den 

gjorde för tjugo år sedan. Dagens förskolebarn ser teknik och internet som en självklarhet då 

de flesta barn har vuxit upp med tillgång till en dator i hemmet (http://www.skolverket.se).  

 

 

1.3.4 Teknik ur ett historiskt perspektiv 
 

Det är ingen som vet exakt när redskap började användas av våra förfäder. Kanske började det 

med att använda en träpinne att gräva med i jorden efter ätliga rötter, eller något annat 

naturföremål för att klara sig i livet. Det äldsta redskapet som hittats är bearbetade stenar som 

troligtvis kan vara 2,4 miljoner år gamla. Tekniken fick en central roll redan från början i 

människans civilisation och blev en del av människoblivandet (Sundin, 1991). 

 

I Afrika har de äldsta redskapen hittats eftersom det var människans ursprungshem. Och där 

handlar det om enkla stenverktyg, svårt att skilja dessa från föremål som har framkommit på 

naturlig väg. Genom dessa redskap kan man se hur människan ”föddes fram”. Stenverktygen 

är det som varit det mest framträdande i människans historia Dessa verktyg kan man koppla 

till när man tänker kring tekniken i de jakt- och samlarsamhällen som fanns. Och det är inte 

särskilt ovanligt att denna tid kallades ”stenåldern”. Genom att hitta passande stenar kunde det 

till exempel tillverkas yxor och handkilar. Det vanligaste arbetsmaterialet var flinta som ger 

en vass egg som en glassärva. Genom dessa vassa verktyg var det lättare att stycka större 

jaktbyten (a.a.). 

 

Det är inte bara verktyg och redskap som kan förknippas med teknik, utan även behållare, 

såsom korgar, skålar och till och med eldstäder, klädesplagg eller en bostad. Sundin (1991) 

pekar vidare på att det finns en teknik som oftast glöms bort, men som har liksom behållaren, 

en central roll för människan. Denna teknik är att sätta samman olika delar och material. Vad 

skulle hända om till exempel en skinnsäck inte hade några sentrådar som håller den samman 

eller en yxa som inte har ett skaft som förenar den med huvudet. Vad vore dagens teknik om 
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det inte fanns skruvar, muttrar och så vidare som höll ihop apparater? Genom denna insikt kan 

man se nål och tråd ett av människans viktigaste och äldsta tekniska hjälpmedel.  

 

När Sundin (1991) skriver om de första odlingsväxterna och boskapen menar han att man kan 

se det som ett tekniskt system. Detta kan man koppla till dagens ko som är en del av ett 

tekniskt system med ensilage, kraftfoder och veterinärmedicin, mjölkningsmaskin, tankbil, 

mejeri, Tetrapak, Konsums kyldisk och kylskåpet hemma. Sundin (1991) menar vidare att det 

inte räckte med att ”upptäcka och tämja” lämpliga växter och djur, utan man måste även ha 

redskap och processer för att marken ska kunna förberedas, skördas och för att man ska kunna 

lagra födan och laga mat av den. I och med jordbrukets födelse så blev det en enorm 

utveckling för tekniken. I samband med jordbrukets födelse, menar Sundin (1991) att det blev 

förändringar socialt. I och med att bosättningen blev fast och det inte flyttades runt så var det 

lättare att försörja fler människor och jordbruk ger mer resultat än jägarens och samlarens 

levnadsform. Sundin (1991) skriver att då man bosatte sig på ett och samma ställe så riktades 

inte teknik och ekonomi enbart på att göra människor nöjda, utan det begränsade även de 

mänskliga behoven. 

Ett annat tekniskt system som Sundin (1991) skriver om är järnvägsnätet. Där samverkar en 

rad delar som lokomotiv och vagnar till växlar, bommar, signaler och en del annat. Detta stora 

tekniska system har format det samtida tekniksamhället. För att detta skulle fungera krävdes 

en klocka för att det skulle bli en enhetlig tidsangivelse. Att det behövdes en klocka, menar 

Sundin (1991) vidare, var för att fartygen åkte flera veckor i sträck utan att ha kontakt med 

fast land och en skicklighet att styra var ett stort krav. Det som blev stora problem var 

fastställandet av längden på färdsträckan.  

 

1.3.5 Barn och teknik 
 

Brogren och Jansson (2010) pekar på att innan man kommer igång med teknik är det många 

frågor som snurrar runt i huvudet på pedagogerna, som till exempel hur man ska förklara alla 

begrepp som man knappt själv förstår. För att lättast komma igång ska det arbetas utifrån 

barnens kunskaper, erfarenheter, intressen, frågor och deras funderingar. För att man ska få 

upp intresset för teknik hos små barn kan man samla dem i en ring runt pedagogen som börjar 

med en intressant berättelse om vad som ska hända. Här är det viktigt att lyssna på barnens 

tankar och vad de funderar på kring ämnet. Utifrån dessa funderingar bygger man upp 

övningar kring barnens erfarenheter från vardagen. Det är detta som utgör grunden när det 

sedan reflekteras och samlas in nya erfarenheter. Under arbetets gång är det viktigt att det 

dokumenteras då denna del har fått stor slagkraft i förskolan. I dokumentationen tar man både 

upp för-och nackdelar. Skriv ner allt barnen säger, såsom frågor, funderingar och tankar. Allt 

som skrivs ner används senare vid till exempel föräldrasamtal. Det är inte bara pedagogerna 

som dokumenterar utan även barnen fast då genom teckningar. Det barnen gjort kan man visa 

med hjälp av bildspel i fotoram, eller på datorn. På detta sätt får barnen visa upp för 

föräldrarna vad de åstadkommit med stolthet. Det gäller att ha barnens tankar om ämnet i 

rullning för annars kan det lätt glömmas bort. Man kan med jämna mellanrum upprepa 

samtalen och hur barnens tankar har ändrats och utvecklats. Här är det viktigt att barnen får 

återge sina tankar hur det har utvecklats. I detta läge kan man fråga vad de vill lära sig mer 

om. För att hålla detta ämne vid liv kan man gå ut och titta på olika tekniska system, såsom en 

bondgård, där man kollar mjölkmaskinen som tar emot kossornas mjölk och som sedan 

transporteras vidare med mjölkbil till mejerierna. Det är viktigt att ta tillvara på barnens frågor 

som intresserar dem. Om frågorna besvaras på en gång kan deras intresse bli större och det 

blir ett bra resultat av det hela (Brogren & Jonasson, 2010). 
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Innan man gör ett experiment måste man iordningställa allt i förväg, plocka fram material som 

behövs och så vidare. Känner man sig osäker är det bra om man testar det själv innan man 

visar barnen. Innan man visar är det viktigt att man funderar på vad som kanske kan gå fel. 

Fundera kring vilka frågor barnen eventuellt kan ställa för då kan det förberedas eventuella 

svar som kan besvaras. Låt alltid barnen fundera kring experimentet innan det görs för vad 

som ska hända. Blir det inte som de tänkt sig kan barnen känna sig förvånade hur resultatet 

blev. Intresset kan då bli att de vill upprepa experimentet. Låt barnen helst göra det själva, 

ofta som det bara går. 

Intresset är stort hos föräldrarna att få veta och vad deras barn gör på förskolan. Ett bra sätt att 

visa det på är föräldramötena där man kan berätta om arbets- och synsätt. Det är viktigt att 

man förklarar och berättar för föräldrarna att man i tidig ålder utmanas i sitt tänkande, får 

uppleva och förundras över, samt pröva olika experiment som man tycker är spännande och 

som man får tänka efter i. Mellan personal och föräldrar är det viktigt att samtala kring 

barnens utveckling och lärande som är ett nödvändigt steg i arbetssättet på förskolan (Brogren 

& Jonasson, 2010). 

 

I dagens samhälle som man möjligen kan kalla IT-samhället med dess fokus på modern 

teknologi, matas både barn och vuxna av information dagligen. Fokuset på IT i vårt samhälle, 

dess plats på våra skolor och fritidshem är troligen något som vi måste ta beslut om eftersom 

vi människor påverkas automatiskt av informationsflödet oavsett om vi vill det eller inte. 

Även om vi inte vill påverkas så görs det automatiskt i många fall. Människan kan förneka 

eller följa med i utvecklingen och tillsammans med andra försöka att möta informationsflödet 

(Mylesand, 2007). För att barn ska kunna bearbeta denna information inom teknik kan man 

göra olika studiebesök på till exempel en bondgård eller ett reningsverk. Utifrån det kan man 

göra ett temaarbete som behandlar dessa tekniska system och barnen får svar på alla frågor de 

har.  

 

Det är viktigt att barn i tidig ålder blir medveten om att det mesta handlar om teknik i vårt 

vardagliga liv. Det kan till exempel vara när en docka blinkar eller när en leksaksbil låter. Det 

är därför angeläget att man redan i hemmet pratar om och undersöker olika föremål som 

barnen ofta kommer i kontakt med för att de ska få en förståelse för teknik. 

 

Att prata om teknik i förskolan ska både vara lekfullt och på ett enkelt sätt och där är det ett 

måste att både prata om för- och nackdelar med teknik då det har en stor påverkan på oss 

människor och vårt samhälle. Det är viktigt att ha ett tekniskt kunnande för att få en hållbar 

utveckling. 

 

Det är nödvändigt att vi som pedagoger pratar om tekniken idag, men även hur den har 

kommit dit. Teknikens framsteg var väldigt positiva förut, men har delvis ändrats till det 

negativa då man ofta kopplar det till miljöförstöringar med dålig luft och så vidare. I detta 

läge är det väldigt viktigt att vi lyfter fram både det positiva och det negativa med teknik för 

barnen. Det är ju ändå barnen som ska bygga upp framtidens samhälle. Genom att prata om 

det så får de möjlighet att skapa samhället som de vill leva i. Det är därför bra om pedagoger 

och barn diskuterar och reflekterar tillsammans om hur samhället är knutet till teknisk 

utveckling för att kunna stimulera barnens fantasi, deras berättande och deras kunskap 

(Brogren & Jonasson, 2010). 

 

Svensson (2011) anser i sina studier att unga har olika uppfattningar om människans 

förhållande till tekniska system. Att det är på det här viset kan ha många orsaker, men den 

vanligaste är nog att generationen som har vuxit upp i dagens tekniska samhälle har mer 
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erfarenheter av den tekniska utrustningen än de som växte upp i den generation då denna 

utrustning inte fanns i samma utsträckning. 

 

Lagerholm (1987) skriver att barn har en medfödd nyfikenhet på sin omgivning. Genom deras 

omedvetna nyfikenhet kan barnen fångas upp och lära sig att systematiskt undersöka och 

sortera deras egna erfarenheter för att till slut kunna förstå dess samband. Lagerholm (1987) 

menar vidare att det experimenteras för lite i förskolan och det kan bero på att pedagogerna 

har för lite kunskap om ämnet. När de gör experiment utifrån böcker så kanske det inte blir 

samma resultat och då blir det svårt att svara på barnens frågor när de själva inte vet svaret 

(Lagerholm, 1987).  

Det finns ett stort intresse bland pojkar och flickor i åldrarna 5-6 år i området kring teknik. 

Den enda skillnaden är att pojkar sätter igång och experimenterar på en gång, medan flickor 

observerar lite vid sidan av innan de sätter igång. Efter detta skede är de båda könen på 

samma våglängd (Lagerholm, 1987). 

 

 

1.3.7 Varför ska man ha teknik i förskolan? 
 

Brogren och Jansson (2010) skriver att eftersom barn är nyfikna av sig och har många frågor 

och funderingar över tekniska begrepp är det viktigt att vi som pedagoger kan ge barnen svar . 

För att barnen ska kunna få en förståelse för teknik och allt runt omkring ämnet så är det 

viktigt att pedagogerna utgår från barnens vardagsvärld när de arbetar med teknik. Oftast när 

barnen leker flätas teknik in i deras vardag. Barnen i förskolan visar hur de har lärt sig och 

utforskat kring teknik genom lek, sitt talade språk, hur de pratar med andra barn och vuxna 

om det, genom bilder- och formskapande, men även hur de har experimenterat med teknik i 

olika former. För att barnen ska kunna bygga vidare på detta är det viktigt att vi pedagoger 

stärker deras intresse och lär dem att inta nya upplevelser, kunskaper och färdigheter, samt att 

vi stöttar och uppmuntrar dem i detta för att de ska kunna söka svar på sina frågor. 

När man pratar om teknik i förskolan bör stor vikt läggas på barnens egna frågor och då är det 

viktigt att varje barn får säga sin mening. Det är nödvändigt att barnen uppmuntras till sitt 

egna sätt att lösa olika problem när de befinner sig i olika situationer. Genom detta kan 

pedagoger utmana barnen genom att göra deras läromiljö mer stärkande. Man kan träna 

barnen till att upptäcka vardagstekniken i deras omgivning. Uppmuntra dem till att ställa 

frågor om hur allt fungerar omkring dem (Brogren & Jonasson, 2010). 

 

 

2 METOD 

2.1 Urval 

I denna undersökning har fem förskollärare och fyra barnskötare mellan 37 och 57 år i två 

kommuner deltagit. Jag besökte först förskolan i den ena kommunen för att försäkra mig om 

de ville vara med i undersökningen. På denna förskola deltog två avdelningar, den ena med 

barn i åldrarna 3 till 4 år och den andra med enbart 5-åringar. Omorganisationen av 

åldersgruppindelningen skedde hösten 2011 efter att de fick ny förskolechef våren 2011. 

Innan dess var det två 1 till 3-årsavdelningar och tre 4 till 5-årsavdelningar. De personer som 

var med i undersökningen har erfarenhet från arbete med barn i alla åldrar. Till den andra 

förskolan i den andra kommunen ringde jag, eftersom jag inte befann mig i närheten för att 

kunna ta mig dit. I den kommunen är det en förskola med 1 till 5-åringar. Det var två 

avdelningar innan, men hösten 2011 blev det en då barnantalet minskade. Förskolorna valdes 
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slumpmässigt eftersom jag varit i kontakt med dessa tidigare. När jag kontaktade dessa 

personer gick jag igenom de forskningsetiska aspekterna (Johansson & Svedner, 2010). Där 

berättade jag att förskolans namn inte skulle nämnas och inte heller pedagogernas namn, att 

de när som helst fick avbryta deltagandet i undersökningen och att det de skrivit skulle 

förstöras efter att jag behandlat deras svar. 

 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Valet var att använda en enkät då undersökningen skulle göras. Tre frågeformulär lämnades ut 

på förskolorna, varav den ena förskolan hade två avdelningar. De fick sitta i sina arbetslag och 

svara på frågorna tillsammans. Denna metod valdes för att på bästa sätt få ut det man vill veta 

om ålder, kön, tidigare utbildningar, yrkeserfarenhet etcetera (Johansson & Svedner, 2010).  

 

Viktigt att tänka på vid konstruerandet av enkätfrågor är att man endast tar upp en sak i varje 

fråga och att det är ett lättförståeligt språk, samt att det inte är för långa frågeformuleringar. 

Högst tjugo ord per fråga är en tumregel enligt Svedner & Johansson (2010). Då jag gick ut 

och informerade om enkätfrågorna berättades också om, enligt Svedner och Johansson (2010), 

syftet med frågorna, vem som konstruerat dem, de forskningsetiska reglerna samt var de 

kunde vända sig om de ville ha mer information om enkäten. Då ingen av mina respondenter 

avvek från undersökningen blev det heller inget bortfall. Eftersom intervju valdes som metod 

från början så gavs det kanske en tydligare bild då man kunde ställa följdfrågor och då det 

fanns respondenter som inte ville bli bandade så var denna metod den enda som jag kunde 

tänka mig att använda. 

 

 

2.3 Procedur 

Jag valde att lämna ut enkätfrågor till pedagoger från två olika kommuner, nedan kallade A 

och B, för att eventuellt se om det var någon skillnad på hur de talar om tekniska system i 

förskolan. Från början var det tänkt att ha bandade intervjuer, men det var några av 

respondenterna som kände sig obekväma med det. Istället lämnades frågeformulären ut och de 

fick sitta tillsammans på sina respektive förskolor. På förskola 1 i kommun A gick jag till 

förskolan för att fråga om de ville ställa upp på en intervju och jag informerade om de etiska 

övervägandena innan de bestämde om de ville ställa upp eller inte. När jag hade fått ihop fyra 

pedagoger där beslutade jag mig för att ringa förskola 2 i kommun B för att fråga samma sak. 

För att få ett bra underlag för undersökningens syfte valde jag att lämna ut frågorna till 

förskolorna där de fick sitta i lugn och ro och besvara dem. På detta sätt fick de chans att 

diskutera med varandra och delge varandra erfarenheter som skulle bli bra svar för mitt 

ändamål. Jag lämnade ut min e-postadress om de skulle ha eventuella frågor kring 

frågeformuläret. I den ena kommunen A, förskola 1, där det var fyra pedagoger satt de två och 

två eftersom det var två olika avdelningar. Då blev det förskola 1, avdelning a och b. I den 

andra kommunen B, satt de fem stycken då de bara var en avdelning där alla fem arbetade 

tillsammans. I efterhand tog jag reda på hur länge de arbetat som pedagoger, om de var 

förskollärare eller barnskötare och om de arbetat inom något annat yrke innan. Det sista för att 

se om de har mer erfarenhet av tekniska system beroende på vilket yrke de haft. 
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Frågeformuläret skrev jag på datorn. I frågeformuläret frågade jag om de använde sig av 

tekniska system, därefter kom jag på frågor och jag utformade frågorna allt eftersom då jag 

både ville ha med om de hade med begreppet i arbetsplanen, samt om de hade läroplanen i 

åtanke eftersom området teknik har fått en större plats i läroplanen. Den sista frågan dök upp 

då jag var i kontakt med min lokala lärarutbildare. Personen i fråga skulle vilja veta hur man 

kunde arbeta med teknik i de yngre åldrarna samt hur man kunde arbeta vidare i de högre 

åldrarna. 

 

Jag lät personalen sitta tillsammans och besvara frågorna för att de skulle kunna delge 

varandra erfarenheter samt det den ena inte kom ihåg kunde någon annan minnas. Att inte jag 

var med vid tillfället berodde på att de skulle få sitta i lugn och ro. Innan tänkte jag intervjua 

och banda det hela, men så blev inte fallet då någon inte ville det. Om jag hade varit med hade 

det säkert blivit lite oroligt i gruppen och kanske stressande i att besvara frågorna. Detta hade 

förmodligen gett ett sämre resultat. 

  

2.3 Analysmetoder 

 

I analysen har jag jämfört hur de olika förskolorna jobbar med begreppet tekniska system i 

förskoleverksamheten och om det finns tillgång till material samt närhet till exempel 

bondgård och vattenverk, men även om pedagogernas olika erfarenheter av tekniska system. 

Jag har även undersökt om de har tagit med teknik i deras arbetsplan, samt om de tagit del av 

det som står om teknik i Lpfö98 (reviderad 2010). 

 
 

3 RESULTAT 
 

Här presenteras frågorna och svaren ordagrant. Kommunerna presenteras som A och B och 

förskolorna som 1 och 2. I en kommun är det samma förskola, men olika avdelningar då 

nämns dessa som a och b. På förskola 2 där fem kvinnor deltagit nämns dessa som kvinna 1-5 

då deras ålder, titel, verksamma tid och tidigare arbetserfarenheter tas upp. På de deltagare 

som det inte står någon tidigare arbetserfarenhet på har arbetat inom förskolan hela sitt 

yrkesverksamma liv. 

 

Kommun A, förskola 1, avdelning a: 

 

Här har två kvinnor deltagit, varav en är 49 år, förskollärare och varit verksam i 25 år. 

Tidigare har kvinnan arbetat med försäljning. Den andra kvinnan är 45 år, barnskötare och har 

varit verksam i 23 år. Kvinnan har tidigare arbetat som lokalvårdare och som kassabiträde. 

 

 

1. Använder ni begreppet tekniska system när ni pratar om teknik i förskolan? Om ja, på 

vilket sätt? Om inte, varför tror ni att det inte förekommer? 

 

Svar: Nej, det gör vi inte. Det blir för invecklat att förstå, tror vi. 
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2. Tar ni upp ämnet teknik i förskolans arbetsplan? Om inte, varför tror ni inte att det har 

nämnts? 

 

Svar: Ja, det gör vi. Vi har haft projektledare här från kommunen på en planeringsdag. 

Då pratade personen om teknik i vardagen. Vi har några som gått NT-teknik 

utbildning på högskolenivå och sen några som gått/går utbildning i luftlådor, som är 

en blå låda med femtio olika experiment som behandlar fenomenet luft. Den innehåller 

bland annat ballonger och pingisbollar. 

 

 

3. Tar ni fasta på det som står om teknik i läroplanen? 

 

Svar: Ja, det har vi gjort. I alla fall då vi hade 5-åringar. Då jobbade vi mycket med 

luft- och vattenexperiment. Vi har också ett upplevelserum, där alla är välkomna att 

prova på och uppleva saker. Har besökt Luftlandet som är en byggnad med olika 

avdelningar varav en bygger på just temat luft. Finns även andra avdelningar där 

beroende på vad man har för tema på förskolan. 

 

 

4. Tror ni att man kan introducera ämnet teknik med experiment och så vidare i de lägre 

åldrarna (2-3 år)? Hur tror ni att man kan jobba vidare på det i de högre åldrarna (4-5 

år)? 

 

Svar: Ja, det tror vi. Genom vattenlek, känna på mjuka/hårda saker (halksockor), sitta 

under en filt, vad händer med håret – statisk elektricitet, sjunka/flyta, magneter. 

Magneter har vi i upplevelserummet och det gillar både stora och små. Allt man gör 

med de små barnen kan man utveckla för det stora. 

 

 

Kommun A, förskola 1, avdelning b: 

 

Här har två kvinnor deltagit, varav en är 54 år, förskollärare och varit verksam i 38 år. Den 

andra kvinnan är 57år, förskollärare och varit verksam i 35 år.  

 

1. Använder ni begreppet tekniska system när ni pratar om teknik i förskolan? Om ja, på 

vilket sätt? Om inte, varför tror ni att det inte förekommer? 

 

Svar: I samtal med barn som till exempel vid toalettbesök, vart rören tar vägen, och 

vad som finns i. Då kan det leda ända bort till reningsverket… Vi behandlar alltså 

ämnet (vilket det än är) hela tiden när det dyker upp intressen från barnen. 

 

2. Tar ni upp ämnet teknik i förskolans arbetsplan? Om inte, varför tror ni att det inte har 

nämnts? 

 

Svar: Har det inte som en speciell punkt, utan låter det ingå i flera ämnesområden. Vi 

använder ordet teknik när vi känner att det passar i sammanhanget. 

 

3. Tar ni fasta på det som står om teknik i läroplanen? 

 

Svar: Ja. 



  

 

 

 

13 

 

4. Tror ni att man kan introducera ämnet teknik med experiment och så vidare i de lägre 

åldrarna (2-3 år)? Hur tror ni att man kan jobba vidare på det i de högre åldrarna (4-5 

år)? 

 

Svar: Självklart kan vi visa på enkla experiment och låta barnen prova vad som händer 

när de gör så – eller så… 

Vartefter barnen växer och mognar, ser vi till att utmaningarna växer med dem! 

 

 

Kommun B, förskola 2: 

 

Här har fem kvinnor deltagit. Kvinna 1: 45 år, barnskötare, verksam i 26 år. Kvinna 2: 37 år, 

barnskötare, verksam omkring 15 år. Kvinna 3: 44 år, barnskötare, verksam i 24 år. Kvinna 4: 

41 år, förskollärare, verksam omkring 5 år. Kvinna 5: 51 år, förskollärare, verksam i 28 år, har 

tidigare arbetat inom äldreomsorgen. 

 

1. Använder ni begreppet tekniska system när ni pratar om teknik i förskolan? Om ja, på 

vilket sätt? Om inte, varför tror ni att det inte förekommer? 

 

Svar: Ja! Barnens funderingar kring till exempel om var mjölken kommer från, vad 

kan vi göra av träden i skogen, från frö till planta, till tallrik och så vidare. 

 

2. Tar ni upp ämnet teknik i förskolans arbetsplan? Om inte, varför tror ni att det inte har 

nämnts? 

 

Svar: Nej! Vi har nog inte tänkt i de termerna. Teknik ingår naturligt i våra mål utan 

att vi benämner ordet teknik. 

 

3. Tar ni fasta på det som står om teknik i läroplanen? 

 

Svar: Ja! Barnen har alltid tillgång till skapande, byggande och konstruktionsmaterial. 

 

4. Tror ni att man kan introducera ämnet teknik med experiment och så vidare i de lägre 

åldrarna (2-3 år)? Hur tror ni att man kan jobba vidare på det i de högre åldrarna (4-5 

år)? 

 

Svar: Ja! Med sand, vatten, snö med mera (2-3 år). Vi utgår från funderingar över 

redan gjorda experiment och avancerar därefter till en högre nivå. 

 

 

3.1 Sammanfattning av resultaten 

I denna del sammanfattas fråga för fråga så att det ska bli enklare att följa med. 

 

1. Använder ni begreppet tekniska system när ni pratar om teknik i förskolan? Om ja, på 

vilket sätt? Om inte, varför tror ni att det inte förekommer? 

 

På de två förskolorna jag gjorde undersökningen på använde de sig av tekniska system då de 

var i samtal med barnen, till exempel vid toalettbesök, var rören tar vägen, innehållet i dem 
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och ända bort till reningsverket. Även när barnen undrade var mjölken kommer ifrån och så 

vidare. På förskolan där två avdelningar var med i undersökningen använde inte den 

avdelningen med 3 till 4-åringarna sig av begreppet då pedagogerna trodde det var för 

invecklat för barnen. 

 

2. Tar ni upp ämnet teknik i förskolans arbetsplan? Om inte, varför tror ni att det inte har 

nämnts? 

 

Förskolan med avdelningen för 3 till 4- åringar hade det med i arbetsplanen då de använts sig 

av projektledare och gått NT-teknik utbildning på högskolenivå. Avdelningen med 5-åringar 

hade det inte som någon speciell punkt, utan det ingick i flera ämnesområden. Förskolan i den 

andra kommunen hade inte det med i arbetsplanen då de inte tänkt i de termerna. Teknik 

ingick naturligt i deras mål. 

 

3. Tar ni fasta på det som står om teknik i läroplanen? 

 

Alla förskolorna tog fasta på det som står om teknik i läroplanen. Förskolan med avdelningen 

3-4 år hade det då de jobbade med 5-åringarna innan omorganisationen nu i höst. Då jobbade 

de mycket med luft- och vatten-experiment. På denna förskola med två avdelningar har de 

tillgång till ett upplevelserum där de får prova på olika saker. I förskolan där det är en enda 

avdelning hade barnen alltid tillgång till bygg, konstruktion och skapande. 

 

4. Tror ni att man kan introducera ämnet teknik med experiment och så vidare i de lägre 

åldrarna (2-3 år)? Hur tror ni att man kan jobba vidare på det i de högre åldrarna (4-5 

år)? 

 

Alla inblandade i undersökningen trodde att man kunde introducera teknik i de yngre åldrarna 

genom till exempel vattenlek, sand, snö och så vidare. Avdelningen med 5-åringar skrev att 

om man låter barnen testa så ser de själva vad som händer om de gör så – eller så… 

Hur man kan jobba vidare med teknik i de äldre åldrarna är att man kan avancera 

experimenten ju äldre de blir och låta utmaningarna växa i den takt barnen mognar. Det man 

gör med de små kan man utveckla för de större. 

 

 

4 DISKUSSION 

4.1 Resultatdiskussion 

 

I förskola 1b och förskola 2 arbetar de med tekniska system på något vis, men inte i förskola 1 

a då de anser att det är ett svårt begrepp för barnen. Den förskola som anser att det är ett svårt 

begrepp kan som Brogren & Jonasson (2010) skriver att de kopplar det till miljöförstöring och 

dess negativa följder och att det kanske därför aldrig tas upp, men det är viktigt att barnen får 

bli involverade i detta då de är de som ska ta över i framtiden.  

Alla behandlar ämnet teknik då de pratar om experiment, men de benämner det kanske med 

ett annat ord. I en kommun har de tillgång till en projektledare där de får hjälp med att komma 

vidare i sitt experimenterande. Där får de även gå på fortbildning för att sedan förmedla 



  

 

 

 

15 

vidare sin nyvunna kunskap till andra medarbetare. Som Klasander (2010) skriver är det 

viktigt att teknikundervisningen gynnar alla och på detta sätt är det en fördel att ta chansen då 

utbildningar och kurser ges för att få en ökad förståelse och kunskap om begreppet teknik och 

tekniska system. 

De har följt det som står om teknik i läroplanerna och har sett till så barnen har haft tillgång 

till material då de känt sig manade att experimentera. Detta har blivit tydligare att följa då 

Lpfö98 (reviderad 2010), den reviderade läroplanen för förskolan, har blivit mer ingående för 

att pedagogerna lättare ska kunna undervisa om teknik som Brogren & Jonasson (2010) 

skriver.   

När det gäller arbetsplanen så faller det sig inte lika lätt, men det ingår i deras mål på ett 

naturligt sätt. Förskolorna jag intervjuade var positivt inställda till att man kunde jobba med 

teknik i de yngre åldrarna och sedan jobba vidare med ämnet i de högre åldrarna. Det visar 

Lagerholm (1987) som skriver att barnen har en medfödd nyfikenhet på omgivningen som de 

vistas i. Genom att ta vara på barnens nyfikenhet så kan de systematiskt lära sig att undersöka 

och sortera sina egna erfarenheter för att i slutändan förstå sambandet. 

 

De frågeställningar jag utgått från har jag fått svar på och det visade sig att alla förskolor 

använde sig av tekniska system, fast de använde inte det begreppet. Det föll sig naturligt då de 

pratade om det när barnen hade frågor och intresse kring begreppet. I och med att teknik har 

getts en större plats i läroplanen blir det även ett större inslag i förskolans verksamhet då det 

har blivit lättare att undervisa begreppet då riktlinjer och mål har blivit mer ingående (Brogren 

& Jonasson, 2010). Detta har pedagogerna på de intervjuade förskolorna tagit fasta på då 

barnen haft bygg, konstruktion och skapande i sin närhet, det vill säga de har alltid haft 

tillgång till material. De har även haft närheten till att uppleva olika tekniska experiment då de 

besökt evenemang som behandlar olika teman i begreppet teknik.  Jag har konstaterat under 

arbetets gång att de flesta av deltagarna i undersökningen förstått begreppet ”Tekniska 

system” efter min förklaring, men en av undersökningsgrupperna kom mer in på experiment 

som hade med fysik att göra. Om jag hade förklarat på ett annat sätt vad jag var ute efter hade 

kanske min studie fått ett annat resultat än det som blev. 

Frågorna om tekniska system betraktas som svåra för många beroende på att man uppfattat 

begreppet på olika sätt.  

 

4.2 Tillförlitlighet 

 

När undersökningen skulle genomföras tänkte jag främst på att fördelningen av antalet 

deltagande mellan de deltagande kommunerna skulle bli jämn. Där brast det lite i min 

planering då de blev fyra pedagoger i en kommun och fem i den andra. Tanken var att 

intervjuerna skulle bandas, men då det var en som sa ifrån gjorde jag som så att kommunerna, 

var och en för sig, fick sitta i grupper och svara på frågorna tillsammans. I och med detta så 

blev det en enkätstudie. Tanken med detta förslag var att då kanske jag får mer tydliga svar. 

På en av frågorna var det ett kort svar från en förskola som kunde ha preciserats lite mer, men 

eftersom det var kort om tid så fick detta svar stå kvar orört. När jag samlade in 

frågeformulären vände jag mig direkt till förskolorna och hämtade dessa. En av förskolorna 

mejlade svaren till mig då de inte hade hunnit besvara dem vid mitt besök för insamlandet. 

Jag tycker att jag har fått ut det resultat som undersökningen var ämnat för, förutom att de 

hade ämnet fysik i bakhuvudet. Det tog bland annat upp vad händer med håret – statisk 

elektricitet. Men oftast blir det att man kopplar fysik och kemi till teknik. Hade det funnits 

mer tid hade undersökningen säkert kunnat göras på ett annorlunda sätt. Man hade kunnat gå 

mer på djupet om begreppet tekniska system. Man kan ganska tydligt se i resultatet att 
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begreppet tekniska system används, men inte med det ordet utan det förekommer naturligt i 

förskoleverksamhetens vardag. Allt runt omkring pedagoger och barn är teknik som ständigt 

undersöks då frågor kommer upp från barnen som undrar. Pedagogerna tar reda på svaren då 

intresset dyker upp genom att gå utbildningar och kurser som gör att de får mer ”kött på 

benen”. Utifrån detta kan de svara barnen på ett utförligt sätt. 

 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

 

När jag hade samlat in enkätsvaren och bearbetat materialet såg jag vissa svar som väldigt 

osäkra, medan andra hade mer kunskap om begreppet tekniska system. Detta kan ha att göra 

med osäkerheten hos pedagogerna, eller att barnen kanske inte visar intresset för det och 

därför tas det aldrig upp till diskussion. De pedagoger som hade mer kunskap om begreppet 

tog tillfället i akt att diskutera det då barnen tog upp det i samband med till exempel 

toalettbesök då funderingar kring vart urin och avföring tar vägen när det spolas.  

Det var bara en förskola som tog upp begreppet i arbetsplanen då besöket av projektledaren 

och utbildningar togs upp. De andra förskolorna hade inte tänkt i de banorna och det är synd 

då teknik har blivit en allt större del av vår vardag. För att fler förskolor ska få mer kunskap 

om begreppet borde kommunerna satsa mer på till exempel fortbildningsdagar, studiebesök 

och ge alla chansen att få reda på mer om tekniken i vår vardag.  

 

Svensson (2011) tar i sin avhandling upp tidigare forskning på området, vilken har skett 

internationellt. I Sverige är forskningen under konstruktion och den har ökat något under åren 

med en del avhandlingar, men den fortsatta forskningen har inte fått en gemensam plattform 

ännu. 

 

Genom detta arbete har jag tänkt mycket på hur man skulle kunna arbeta vidare med tekniska 

system i förskolan. Även om man tar upp det när barnen funderar över olika begrepp som till 

exempel var mjölken kommer ifrån, tycker jag som pedagog att man ska hålla detta ämne 

aktuellt även då barnen inte pratar om det. Man kan göra det i form av olika temadagar där 

man kan samla ihop material och kanske göra sitt egna reningsverk där man kan se i 

genomskärning hur smutsen renas och delas in i olika system för att sedan hamna i 

reningsverket. Man kan med hjälp av Internet söka information där ”Grej och Mojäng” 

(http://www.ur.se) är en bra serie att titta på. I denna serie förklaras olika teman på ett 

lättbegripligt sätt för att barnen ska kunna förstå på deras nivå. Det finns även en 

lärarhandledning i samband med denna serie. Ett till användbart arbetsmaterial som finns 

heter ”Teknik tillsammans” (http://www.liu.se) som riktar sig från förskolan upp till åk 5. På 

denna sida kan man ladda ner arbetsmaterialet direkt från Internet till datorn. Det finns även 

relaterade länkar till de olika ämnena som man arbetar med. Ett annat bra program är ”Hela 

apparaten” (http://www.ur.se)  som också ingår i Utbildningsradion. Programserien tar upp 

olika områden inom tekniken, till exempel mjölkning då man pratar om mjölkens väg. 

 

http://www.ur.se/
http://www.liu.se/
http://www.ur.se/
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6. BILAGA 

6.1 Intervjufrågor till examensarbetet Tekniska system 
 

 

1. Använder ni begreppet tekniska system när ni pratar om teknik i förskolan? Om ja, på 

vilket sätt? Om inte, varför tror ni att det inte förekommer?  

 

2. Tar ni upp ämnet teknik i förskolans arbetsplan? Om inte, varför tror ni att det inte har  

nämnts?  

 

3. Tar ni fasta på det som står om teknik i läroplanen? 

 

4. Tror ni att man kan introducera ämnet teknik med experiment osv. i de lägre 

åldrarna(2-3 år)? Hur tror ni att man kan jobba vidare på det i de högre åldrarna (4-5 

år)? 

 

 

 

 

 


