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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att ta reda på om inspirerande material, som exempelvis 

tekniklådor med tillhörande handledningar, kan inspirera och motivera pedagoger i förskolan 

att medvetet och regelbundet undervisa i ämnet teknik samt att påvisa hur betydelsefullt det är 

att pedagoger besitter relevanta kunskaper inom ämnet teknik. Metoderna som användes i 

studien var två enkäter samt tester av tekniklådor med tillhörande handledningar. Ett par 

slutsatser som framkommer i studien är att flertalet pedagoger anser att det saknas 

inspirerande material i form av exempelvis tekniklådor med tillhörande handledningar, 

förbrukningsmaterial och böcker etc. Dessutom lider pedagogerna i allmänhet delvis brist på 

tillfredställande kunskaper inom ämnet teknik som i denna studie tyder på minskad 

motivation att ge teknikundervisningen tillräckligt utrymme i verksamheten.     
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1 INLEDNING 
 

Ämnet teknik som valts inför detta examensarbete verkar vara, enligt många pedagoger i 

verksamheten, ett något bortglömt ämne i dagens förskoleverksamhet trots att det uttryckligen 

står i förskolans läroplan som reviderades 2010, Lpfö 98/10, att teknik ska ingå i förskolans 

verksamhet på ett medvetet sätt. Vad teknikämnets relativa osynlighet och/eller partiella 

bortfall beror på är oklart och därför ämnar denna studie undersöka om det är möjligt att öka 

motivationen och inspirationen hos pedagogerna på förskolan med hjälp av enkla och 

beskrivande teknikhandledningar med tillhörande materiallådor.  

 

Denna studie ämnar även till att ta reda på om och/eller hur pedagoger arbetar för att motivera 

varandra i arbetet med teknikundervisningen i förskolan. Kan de pedagoger som har kunskap 

och intresse för ämnet teknik motivera och inspirera de pedagoger som anser att teknikämnet 

är svårt, tråkigt och/eller ointressant? Erfarenheter pekar på att många av förskolans 

pedagoger anser att teknik är ett ämne som barnen själva lär sig i vardagen och att pedagoger 

enbart behöver benämna vad som är teknik då barnen i verksamheten exempelvis bygger med 

klossar eller monterar ihop en tågbana. Det är betydelsefullt att peka på och benämna vad som 

är teknik för barnen i vardagen men det krävs ytterligare undervisning för att ge barnen 

förståelse, intresse och nyfikenhet för ämnet teknik. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Genom Lpfö 98/10 nytillkomna och mer specificerade riktlinjer för ämnet teknik avser 

studien att undersöka hur det kommer sig att ämnet teknik fortfarande är en aning bortglömt 

och att pedagoger i vissa fall anser att teknikämnet inte behöver undervisas då barnen hela 

tiden utsätts för och är involverade i teknik i sin vardag. I Lpfö 98/10 står det att läsa under 

rubriken mål ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja 

teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” och ”Förskolan ska sträva efter att 

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

material och redskap” (Lpfö 98, 2010, s. 10). 

Under rubriken ”riktlinjer” står det ”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik” 

(Lpfö 98, 2010, s. 11). 

Under rubriken ”arbetslaget ska” står det ”Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och 

begynnande förstålse för språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och 

teknik.” (Lpfö 98, 2010, s. 11). 

 

Genom att ta del av dessa ovanstående mål och riktlinjer som förskolan har ålagts och se det i 

förhållande till att samhället som idag förlitar sig på och består till stora delar av teknik, som 

dessutom hela tiden utvecklas och förnyas, så kan vi urskilja vikten av att barnen får ta del av 

teknikämnet redan i förskolan. Alla människor, vuxna och barn, i dagens samhälle är 

beroende av teknik på ett eller annat sätt som exempelvis motorfordon, mobiltelefoner, 

bestick etc. Genom att lyfta ämnet teknik/vardagsteknik för och med barnen på förskolan ökar 

vi barnens förförståelse och nyfikenhet inför teknik i allmänhet. Denna förförståelse och 

nyfikenhet kommer att komma barnen till godo inför deras kommande skolgång och i Lpfö 

98/10 står följande att läsa ” Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete 

med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och 
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lärande i ett långsiktigt perspektiv.” (Lpfö 98, 2010, s. 13). Teknikämnet är ett steg i detta 

samarbete och ju mer engagerade pedagogerna på förskolan blir desto bättre förförståelse och 

kunskap kommer barnen att ta med sig när de går från förskolan till förskoleklassen och 

vidare upp i skolan.  

 

  

1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1Teknikämnet i förskolan enligt Lpfö 98/10. 

   
Genom Lpfö 98/10 står det att läsa att både förskolan, förskollärare och arbetslaget har ansvar 

vad gäller ämnet teknik i förskolan. Det står att det är alla pedagogers ansvar att ge barnen 

den stimulans de behöver för att kunna upptäcka teknik i vardagen. Om vi ser till alla 

pedagogers uppgifter vad gäller teknik i förskolan så har både förskolläraren och arbetslaget 

specifika uppgifter att fylla enligt Lpfö 98/10. Under rubriken riktlinjer står det att läsa 

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras 

och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik” (Lpfö 98, 2010, s. 11). Detta ansvar 

betyder att förskolläraren måste ha någon form av förförståelse för och kunskap inom ämnet 

teknik både vad gäller konstruktion, enkla experiment och fakta. Genom information och 

utbildning kommer inte bara kraven gentemot teknikämnet i Lpfö 98/10 att tillgodoses utan 

även många andra ämnen som exempelvis naturvetenskap och matematik.   

 

Teknikämnet står inte och faller enbart med förskollärares ansvar att inneha ämneskunskap 

utan det gäller att hela arbetslaget hjälps åt att följa riktlinjerna för att kunna uppfylla målen i 

förskolans verksamhet. I Lpfö 98/10 står det ”Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och 

begynnande förstålse för språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och 

teknik.” (Lpfö 98, 2010, s. 11). En tolkning är att hela arbetslaget ska hjälpas åt att nå målen 

enligt Lpfö 98/10 vilket i sig innebär att alla pedagoger i förskolan bör eller snarare måste ha 

någon form av förförståelse och gärna utbildning och hjälpmedel, exempelvis handledningar, 

böcker och förbrukningsmaterial, för att kunna uppnå dessa mål i verksamheten.  

 

Genom att se till Lpfö 98/10 är det samtliga pedagogers roll och skyldighet att sträva efter att 

uppnå de satta målen med teknikämnet i förskoleverksamheten. Under rubriken mål kan 

följande meningar ses: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” och ”Förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika 

tekniker, material och redskap” (Lpfö 98, 2010, s. 10). Detta gör att hela arbetslaget har i 

uppgift att hjälpas åt att uppfylla dessa mål även om förskollärarna har ansvaret att genomföra 

arbetet i barngruppen. 

 

  

1.2.2 Varför ändrades Lpfö 98:s uppnåendemål och riktlinjer vad gäller 

teknikämnet? 

 
I häftet Förskola i utveckling: bakgrund till ändringar i förskolans läroplan som utgivits av 

utbildningsdepartementet sammanfattas anledningarna till att Lpfö 98 revideras 2010. Om 

ämnet teknik står det att läsa följande: ”I förskolan handlar naturvetenskap och teknik om att 

barnets omgivning och vardagsfenomen undersöks. När barn via lek ges möjlighet att 
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upptäcka och undersöka väcks en nyfikenhet och förståelse för naturvetenskap och teknik och 

deras egen delaktighet i naturens kretslopp.” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 14). Det står 

även att: 

 

I barnens omgivning och vardagsliv finns en mängd företeelser som kan 

kopplas till naturvetenskap och teknik och som ofta upptar barns spontana 

intresse och nyfikenhet. Det är en viktig uppgift för förskolan att ta till vara och 

utveckla barnens intresse och engagemang när det gäller naturvetenskap och 

teknik som de möter i sin omgivning. Det handlar om att barn ska få utlopp för 

sin kreativitet och få tillgång till den kunskap som naturvetenskapen och 

tekniken erbjuder. Naturvetenskap och teknik har även nära kopplingar till 

andra målområden, som språkutveckling, matematik, skapande och 

värdegrundsfrågor liksom förskolemiljön. (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 

14). 

 

En tolkning av detta kan vara att utbildningsdepartementet har fått upp ögonen för hur viktigt 

det är att låta barnen upptäcka och utveckla sina kunskaper om både naturvetenskapen och 

tekniken på ett lekfullt och nyfiket sätt. Detta ställer dock krav på pedagogerna som arbetar i 

förskolan. Genom att kraven på att barnen ska få tillgång till kunskap inom områden som 

naturvetenskap och teknik behöver alla pedagoger få ytterligare utbildning inom dessa 

områden på ett mer systematiskt sätt. Om förskoleverksamheternas pedagoger inte har någon 

eller väldigt lite kunskap om ämnet teknik, som ska tas upp i förskolans barngrupper enligt 

Lpfö 98/10, så krävs det utbildning och stimulans för dessa pedagoger. Pedagogerna behöver 

stöd och hjälp att söka nya kunskaper exempelvis via kurser och/eller via föreläsningar med 

tillhörande workshops, för att kunna tillgodose barnens behov inom ämnet teknik.  

 

Dåvarande förskoleminister Nyamko Sabuni skriver i förordet att ”Utforskande, nyfikenhet 

och lust att lära ska utgöra grunden för verksamheten.” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 

1). Genom att se till dessa skrivna rader så påvisas att dessa enkla ord ger en ibland 

komplicerad och svår uppgift till pedagogerna i förskolan. Det som kan te sig komplicerat är 

att ha all kunskap inom alla ämnen som ska tas upp i förskolan enligt Lpfö 98/10 däribland 

ämnet teknik. Detta betyder att alla pedagoger i förskolan måste hjälpas åt och dela med sig 

av sina specifika kunskaper antingen från sina utbildningar, kurser eller från sina privata 

intressen.  Det är även betydelsefullt att arbetsgivarna tillhandahåller möjligheter till 

fortbildning och vidareutbildning inom de olika ämnesområdena som Lpfö 98/10 benämner i 

sina riktlinjer och uppnåendemål. Dock så påvisar meningen i dessa ord en rak och tydlig väg 

i förskolans värld genom att ge barnen i förskoleåldern nya kunskaper via utforskande och 

nyfikenhet gentemot sin omvärld. Att ge barnen möjligheter att se och lära sig om olika 

företeelser och på så sätt öva sig inför bland annat kommande skolår som i sin tur ger 

kunskaper som kan ge stora fördelar i det kommande arbets- och samhällslivet. 

 

 

1.2.3 Inspiration genom teknikens historia. 
 

Samtliga författare Sundin (2006), Rosberg, Björkholm & Osbeck (2004) och Persson (2012) 

påpekar att teknik är någonting som uppkommit under människans utveckling. Sundin (2006) 

berättar hur vi människor strävar framåt i teknikens tecken. Människorna vill underlätta 

exempelvis arbetsbördan vilket gör att olika jordbruksredskap uppfinns och kommer till 

användning. Rosberg, Björkholm & Osbeck (2004) påpekar att genom bland annat tradition, 

nyfikenhet och uppfinningsrikedom har tekniken förfinats och gjorts om för att passa dagens 
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samhälle. De påtalar även hur betydelsefullt det är att ta upp historiska uppfinningar som 

omkonstruerats och anpassats för att passa in i dagens samhälle och genom detta ge både barn 

och pedagoger ett perspektiv på vad teknik är och kan vara. Det är inte alltid som teknik är 

någonting invecklat och ouppnåeligt som exempelvis tekniken bakom en mobiltelefon eller ett 

datachip utan kan vara exempelvis en gaffel.  

 

Persson (2012) pekar på att genom historien har människan letat efter material som har olika 

egenskaper som är bra till olika saker. Ett exempel på detta är att olika tidsperioder i vår 

historia har fått namn efter det material som i stor skala undersöktes och experimenterades 

med som exempelvis bronsåldern och järnåldern. Han nämner även att vår tid kanske kommer 

att kallas för plaståldern någon gång i framtiden av kommande historiker.  

 

Pedagoger kan genom teknikens historia visa på, både för kollegor och för barn, hur olika 

tekniska hjälpmedel exempelvis en glödlampa har uppfunnits och utvecklats för att passa in i 

det rådande samhället och dess behov. Genom teori är det möjligt att så ett frö av intresse som 

sedan kan följas upp med praktiska övningar som i denna studie genom att tillhandahålla 

handledningar med tillhörande tekniklådor om den slutna kretsen (ellära). 

 

 

1.2.4 Pedagogisk kvalitet och ”Learning by doing” går hand i hand. 

 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) skriver att ”Kvaliteten finns inte i sig utan skapas, 

gestaltas och utvecklas i interaktionen (mötet) mellan lärare och barn, och mellan barn och 

omgivning.” (Sheradin & Pramling Samuelsson, 2009, s. 17). Ytterligare en dimension till 

detta skapande, gestaltande och utvecklande kvalitetsarbete är också att synliggöra den 

betydelsefulla interaktionen mellan pedagog och pedagog. Det kvalitativa pedagogiska arbetet 

hänger ihop med att prova på, undersöka och vara nyfiken på olika saker i exempelvis vårt 

tekniska samhälle. När avsikten är att öka och bredda kvalitén på verksamhetens pedagogiska 

arbete är det betydelsefullt att pedagogerna uppvisar en undersökningsiver och nyfikenhet 

både i barngruppen och i arbetsgruppen. Pedagoger som utstrålar kunskapstörst och 

nyfikenhet kan genom detta inspirera både kollegor och barn i sökandet av kunskap.  

 

Begreppet ”Learning by doing” myntades av filosofen och pedagogen John Dewey (1859-

1952). Detta begrepp skriver Wehner-Godée (2010) om som följer ”Han menar att lärarna 

måste bygga upp sina kunskaper genom att själva experimentera och förändra på samma sätt 

som eleverna” (Wehner-Godée, 2010, s. 105). En tolkning av detta är att lärandet sker genom 

hela livet om vi människor är nyfikna och vill lära oss mer. Som pedagog är det särskilt 

betydelsefullt att tänka i dessa banor för att både införskaffa nya kunskaper för egen del samt 

för att kunna förmedla dessa kunskaper vidare till barnen i verksamheten på ett intressant och 

inspirerande sätt. Grünbaum och Lepp (2005) anser genom Deweys begrepp att ”Kunskap 

uppstår när vi prövar oss fram i arbete och handling” (Grünbaum & Lepp, 2005, s. 35). Vilket 

indikerar att de människor, oavsett ålder, som är nyfikna på olika företeelser som exempelvis 

teknik införskaffar kunskap genom både teori och praktik. Att som pedagog visa på 

nyfikenhet och engagemang i verksamheten lockar ofta till sig barnen som av naturen är 

nyfikna och vetgiriga. Det kan även hända att vuxna människor som visar på denna 

nyfikenhet och engagemang kan inspirera andar vuxna till att undersöka nya, för dem, 

ämnesområden som exempelvis teknik. 

 

Även Hartman (2005) nämner John Deweys välkända begrepp "Learning by doing" och 

skriver att ”Erfarenheter kommer emellertid inte direkt ur praktiska aktiviteter utan genom 
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interaktionen mellan aktivitet och reflektion. Erfarenheten kan inte heller komma direkt ur 

reflektioner som saknar förankring i handling” (Hartman, 2005, s. 235). Pedagoger har 

skyldighet att medvetet försöka att höja verksamhetens pedagogiska kvalitet både genom teori 

och genom praktik. Det kan ske bland annat genom att inhämta ny kunskap, uppdatera 

befintliga kunskaper, visa nyfikenhet och interagera med sin omgivning. Det vill säga att 

pedagogen bör ha och ska ständigt uppdatera sin kunskap i de ämnen som förskolan har i 

uppdrag att undervisa i enligt Lpfö 98/10. Genom att uttrycka sitt pedagogiska arbete genom 

Deweys begrepp "Learning by doing" är det fullt möjligt att pedagoger kan inspirera sina 

kollegor och barn i verksamheten att vara nyfikna och undersökande i sin jakt på nya 

kunskaper.   

 

Genom begreppet ”Learning by doing” kan hela skolväsendets grund ses, det är oerhört 

viktigt att både pedagoger och barn lever efter detta begrepp då det många gånger är oerhört 

mycket mer givande att lära sig om olika saker när man både tillämpar praktik och teori i 

exempelvis teknikämnet. Detta kan uppnås till viss del genom att som i denna studie erbjuda 

tekniklådor med tillhörande handledningar om den slutna kretsen (ellära) som 

utbildningsmaterial. I detta material finns både teori och praktik som vänder sig både till 

pedagoger och till barn.  

   

 

1.2.5 Pedagogers kunskap och barnens intresse skapar teknikundervisning. 

 
Den övergripande grunden till Mawsons (2011) studie var att undersöka barns leksamarbete 

ur ett teknologiskt perspektiv. Genom studien av två barngrupper kom Mawson fram till att 

det fanns två betydelsefulla faktorer att ta hänsyn till i användandet av läroplanen i 

förskoleverksamheten. Den viktigaste av dessa faktorer var att förskollärarna måste se till 

barnens intressen och utgå ifrån dessa i verksamheten. Den andra faktorn var att 

förskollärarna behövde ha tillräckliga kunskaper (om ämnet teknik i detta fall) för att kunna 

tillgodose barnens intressen i deras fortsatta utveckling.  

 

Barnen i studien lekte ofta vuxenrelaterade lekar som transport (polisbuss), byggnation (hus 

till djur), kommunikation (tv, dator och mobiler) och medicin (sjukhus) vilket kräver att 

pedagogerna ser till barnens intressen och nyfikenhet och utvecklar sina kunskaper om dessa 

olika samhällsföreteelser och även relaterade fakta för att kunna hjälpa barnen att se ett större 

sammanhang. Förskoleverksamheten kan ses genom olika ”glasögon” och i allt för många fall 

ses verksamheten enbart genom de sociala ”glasögonen”. Mawson menar att pedagoger, med 

tillräcklig ämneskunskap även ska ta på sig ”glasögon” som ser naturvetenskap, teknik och 

matematik i verksamheten. Mawson framhåller att pedagoger som har förmågan att se och 

använda de olika ämnena i verksamheten tillsammans med barnen underlättar, förstärker och 

skapar ytterligare förståelse, intresse och nyfikenhet på exempelvis teknikämnets olika 

företeelser i barngruppen.    

 

Barn använder i allmänhet sina redan erövrade kunskaper i lekar med andra barn. Detta gäller 

även ämnet teknik och tekniska processer vilket gör att pedagoger har ypperliga tillfällen att 

implementera nya tekniska processer och företeelser i den planerade verksamheten för att ge 

barnen ytterligare kunskaper som de kan utforska tillsamman med sina kamrater eller med 

pedagoger. Mawson framhåller att pedagogers ämneskunskaper och engagemang i barns lek 

är avgörande för att ge barn en grund i att förstå och skapa sammanhang i hur olika sorters 

teknik kan fungera.  
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Genom Mawsons studie så påvisas att pedagogers ämneskunskap, engagemang samt praktiskt 

arbete varvat med teori är betydelsefullt för barns förförståelse och inlärning när det gäller 

ämnet teknik. Att se till och engagera sig i barnens lekar är ett bra sätt att förmedla fakta och 

kunskaper som tillför och uppdaterar barns kunskaper och på olika företeelser inom 

samhällets tekniska värld. 

 

 

1.2.6 Arbetslagets betydelse för den gemensamma arbetsinsatsen. 

 
Löwenborg och Gíslason (2007) skriver ”frågan är om personalen har råd att inte samarbeta” 

(Löwenborg & Gíslason, 2007, s. 59). En arbetsgrupp som samarbetar och trivs bra med 

varandra kan exempelvis ge konstruktiv feedback utan att ”trampa någon på tårna” samt 

uppmuntran och inspiration till ett fortsatt framåtskridande och utvecklande arbete i 

verksamheten. En arbetsgrupp som inte samarbetar har stora svårigheter att uppnå de mål och 

följa de riktlinjer som förskolan är ålagda genom framför allt Lpfö 98/10 att göra vilket ger en 

i många fall obefintlig utveckling hos pedagoger, barn och verksamhet. 

 

Löwenborg och Gíslason (2007) skriver att det finns två viktiga funktioner som en 

arbetsgrupp bör bestå av, uppgiftsfunktionen och samspelsfunktionen. ”Att arbeta utifrån 

gruppens uppgiftsfunktion innebär att medlemmarna lägger ner gemensamma krafter och 

energi på det arbete som ska utföras och de mål som ska uppnås” och ”samspelsfunktionen 

uttrycks genom den kraft och energi som ägnas åt den öppna, men också ofta den dolda, 

kommunikationen mellan gruppens medlemmar.” (Löwenborg & Gíslason, 2007, s. 85). 

Dessa två vitala funktioner i en arbetsgrupp är enormt viktiga, alla måste sträva efter samma 

mål och i viss mån även åt samma håll. Att det enbart i viss mån bör strävas åt samma håll 

beror på att ett mål kan uppnås på olika sätt vilket ger stort utrymme för diskussioner inom 

arbetsgruppen som då kan komma fram till olika metoder att nå målet. Om den väg som väljs 

inför ett mål inte ger önskat resultat finns det andra vägar att testa i en väl fungerande 

arbetsgrupp med tydlig kommunikation. Kommunikationen är således oerhört viktig för att 

kunna få till stånd ett fungerande sammarbete i en arbetsgrupp. Alla i gruppen ska kunna 

känna sig trygga med varandra och vara lyhörda inför kollegornas åsikter, idéer och 

ämneskunskap etc. Genom god kommunikation kan även verksamheten utvecklas och förnyas 

på ett givande sätt för både pedagoger och barn.  

 

Genom att se till uppgiftsfunktionen och samspelsfunktionen och föra in teknikämnet i 

diskussionen kan vi se att detta skulle gynna både pedagoger och barn. En väl fungerande 

arbetsgrupp kan hjälpas åt att inspirera varandra i att gå framåt med teknikämnet samt att ta 

reda på fakta och material som behövs i undervisningen. Om någon i arbetsgruppen har någon 

form av teknikutbildning eller ett personligt intresse för eller inom ämnet teknik så är det bra 

för arbetsgruppen att ta del av kunskaperna som denna/dessa pedagoger sitter inne med. 

Genom kunskapsutbyte, uppgiftsfokus och samarbete sker förskoleverksamhetens utveckling.  

 

 

1.2.7 Fortbildning genom UR:s tvprogramserie Hela aparaten (2008). 

 
I det första programmet, Tekniken i våra händer, så säger programledaren Anna Charlotta 

Gunnarsson i programmets inledning: ”En av de vanligaste livslögnerna är: Jag är helt 

oteknisk!” (Gunnarsson, 2008, program nr 1). Genom ett sådant konstaterande, som oerhört 

många människor anser om sig själva, så påvisas att många människor i dagens samhälle inte 
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riktigt har greppat om vad teknik egentligen är. Alla människor har och använder teknik i sitt 

dagliga liv vart i världen vi än bor, om vi är fattiga eller rika, om vi är män eller kvinnor etc.  

 

Programserien består av åtta program där de sju första programmen inriktar sig på Staffan 

Sjöbergs tolkning som resulterade i sju olika delkompetenser som barnen ska få möjlighet att 

utveckla och ta till sig under teknikundervisning och som sedan bör resultera i en förförståelse 

inför ämnet teknik. Dessa sju delkompetenser är: manuell förmåga, förmåga att identifiera och 

använda tekniska funktioner, förmåga att identifiera och använda tekniska strukturer, 

associativ förmåga, kommunikativ förmåga, innovativ förmåga och förmåga att identifiera det 

nya och filosofisk förmåga.  

 

Om vi tar delkompetensen manuell förmåga som ett exempel och förklara det lite närmare 

beskrivs denna i handledningen som följer:  

 

Denna kan komma till uttryck genom att eleverna hanterar vanliga tekniska 

hjälpmedel. Manuell hantering kan också vara att bedöma ett materials 

egenskaper eller att avgöra om det är troligt att en viss konstruktion håller. Här 

kan man identifiera mål som 

• att välja och hantera vanliga verktyg 

• att identifiera vissa relevanta egenskaper hos material och föremål. (UR 

Teknik från förskolan till nian, 2008, s. 8). 

 

Enligt delkompetensen manuell förmåga måste barnen få tillgång till praktiska övningar som 

utmanar dem att erövra denna delkompetens. Ett exempel på utövande av dessa praktiska 

övningar kan vara att det finns en snickarbod/hörna i verksamheten där barnen kan lära känna 

en del tekniska verktyg och dess funktion samtidigt som de testar olika material.  Den 

manuella förmågan kan komma barnen till godo i undervisningen om pedagogerna har 

tillfredställande kunskaper inom teknikämnet samt om det tillförs kontinuerlig inspiration och 

motivation i pedagogernas arbete. I och med pedagogernas kunskaper och motivation att 

utöva teknikundervisning så får barnen tillgång till både kunskap och inspiration att 

undersöka och experimentera. Genom fortbildning, som programserien Hela apparaten är ett 

exempel på, kan pedagoger få inspiration, motivation och nya idéer om hur de vill fortgå med 

undervisningen av teknik i verksamheten.  

 

Det åttonde, och sista, programmet visar på hur några olika pedagoger tar sig an och 

genomför teknikundervisning i sina barngrupper. Hela programseriens upplägg är att inspirera 

pedagoger till att ta sig an ämnet teknik på ett konkret sätt. Men även att ge pedagoger 

möjlighet att tolka teknik på många olika sätt och därmed också genom att se till sig själv och 

sina egna intressen som individ och inte bara som pedagog.   

 

I handledningen till programserien Hela apparaten står det att läsa: ”Alla program är 

utvecklade med syfte att användas inom utbildning/fortbildning för pedagoger som undervisar  

och/eller ska undervisa i teknikämnet i för- och grundskolan.” (UR Teknik från förskolan till 

nian, 2008, s. 9). Programmets funktion är således att ge pedagoger en tydlig, inspirerande 

och vidgad kunskap i och för ämnet teknik. En fortbildningskurs eller som i detta fall en 

fortbildningsprogramserie från UR kan inspirera pedagoger att samarbeta och finna 

gemensamma intressen och inspiration inom ämnet teknik. Att kontinuerligt få ny och/eller 

ytterligare information, kunskap och inspiration om olika ämnesområden är betydelsefullt för 

pedagogerna för att upprätthålla upptäckarglädjen tillsammans med både kollegor och barn i 
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verksamheten. Att inta nya kunskaper inspirerar till att sprida denna nyvunna kunskap vidare 

vilket inspirationen och motivationen bygger på. 

 

 

1.2.8 Teknikhandledningar, behövs det? 
 

Enligt Persson (2012) är det inte nödvändigt att ha handledningar i ämnet teknik men han 

menar på att handledningar kan ge inspiration och motivation till att sätta igång att upptäcka 

teknik framför allt för pedagoger. Att som pedagog undervisa i ämnet teknik kan te sig som en 

skrämmande uppgift då många anser, efter bland annat intervjuer och frågeformulär, att 

teknik är ett oerhört komplicerat och svårt ämne att undervisa i. Detta är en stor anledning till 

att denna studie innehåller handledningar med tillhörande materiallådor inom ämnet teknik, 

för att kunna ge lite inspiration till de pedagoger som anser att ämnet teknik är svårt att 

komma igång med. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Det övergripande syftet med detta examensarbete är att undersöka om det är möjligt att 

inspirera och motivera pedagoger att på ett mer regelbundet och medvetet sätt undervisa i 

ämnet teknik genom att tillhandahålla inspirations- och kunskapsmaterial som exempelvis 

tekniklådor med tillhörande handledningar. Ett underliggande syfte är att undersöka om och i 

så fall hur pedagoger tillsammans söker kunskap, inspiration och motivation för att skapa 

och/eller upprätthålla en medveten och regelbunden teknikundervisning i 

förskoleverksamheten.  

 

De specifika frågeställningarna är: 

1)  Hur ska pedagoger kunna ge barn förståelse för teknik i vardagen? 

2) På vilket sätt kan pedagogers intresse för teknikämnet öka med hjälp av enkla och 

lättförståeliga tekniklådor med tillhörande handledningar? 

3) På vilket sätt kan pedagoger aktivt medverka att höja sin egen och sina kollegors 

motivation och intresse för ämnet teknik inom verksamheten? 

 

2 METOD 
 

2.1 Urval 

 

Denna studie innefattar mellan sju och tio pedagoger från en förskola, antalet pedagoger 

varierar då det var olika många pedagoger som deltog under förloppets olika stadier, enkät nr 

1, tekniklådornas testningsperiod och enkät nr 2. Samtliga pedagoger har olika 

utbildningsbakgrund och åldersspannet är mellan 21 år och 64 år. Förskolan består av fyra 

avdelningar som i stort sätt arbetar enskilt, några av pedagogerna i studien arbetar således på 

samma avdelning. Bakgrunden till antalet pedagoger som deltagit i studien är på grund av den 

forskningsetiska frivilliga basen i projektet, mellan sju och tio pedagoger av fjorton möjliga 

valde att delta i studien. Förskolan är vald utifrån pedagogernas olika studiebakgrunder och 

att de tillhör olika generationer, därav åldersspannet mellan 21 år och 64 år. Genom att 
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studera pedagoger med dessa olika förutsättningar och erfarenheter utgår studien ifrån att 

perspektivet breddas i och med enskilda pedagogers intresse och kunskap för och inom ämnet 

teknik.    

 

Med hänsyn till forskningsetiken som Johansson och Svedner (2010) skriver om har 

pedagogernas medverkan i denna studie varit frivillig, pedagogerna har när som helst kunnat 

avbryta sin medverkan under studiens gång. Alla pedagoger på förskolan har informerats 

innan studien började om att studien handlar om pedagogernas intresse och kunskaper inom 

ämnet teknik. Det har även varit viktigt att poängtera att allt deltagande är frivilligt varje gång 

något material har delats ut till deltagande pedagoger under hela studieprocessen. Deltagande 

pedagoger har även informerats om anonymiteten, det vill säga att ingen deltagare i studien 

kommer att kunna identifieras varken genom studiematerialet eller i den färdiga rapporten. Av 

anonymitetsskäl så har ingen form av fotografering, videoupptagning eller ljudupptagning i 

denna studie använts då det genom dessa medier är relativt lätt att identifiera deltagare trots 

vidtagna försiktighetsåtgärder som exempelvis att inte filma eller fotografera deltagarnas 

ansikten. Studien grundar sig på frågeformulär, test av tekniklådor med handledningar och 

personliga samtal som enligt Johansson och Svedner (2010) ger en ytlig men relativ bred 

information om det gällande ämnet i studien. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Undersökningsmetoderna som valts att använda i denna studie är två olika former av enkäter, 

tekniklådor med tillhörande handledningar samt personliga samtal om ämnet teknik.  

 

Till att börja med lämnades enkät nr 1 ut i studiens startskede. Denna enkät är uppbyggd av 

frågor, med intervjuupplägg, som kräver skriftliga svar (denna enkät kan ses under bilaga 

5.1). Genom personliga samtalen med ett fåtal pedagoger, innan enkät nr 1 lämnades ut, 

indikerade hur detta fåtal pedagoger ställde sig till ämnet teknik vilket till stor del resulterade i 

de frågor som ställs genom enkät nummer 1. I enlighet med Johansson och Svedner (2010) 

rekommendationer gjordes enkäten så kort men innehållsrik som möjligt. Denna enkät gjordes 

för att försöka fastställa pedagogernas intresse för och kunskap inom ämnet teknik. 

 

Efter enkät nr 1 lämnades tekniklådor med tillhörande handledningar ut (se under bilagor 

5.2.1, 5.2.2 & 5.2.3) till förskolans pedagoger. Dessa tekniklådor är tre till antalet och bygger 

på den slutna kretsen (ellära). Det finns två frågeställningar som förhoppningsvis kommer att 

bli besvarade eller delvis besvarade genom testen med dessa tekniklådor med tillhörande 

handledningar. Den första frågeställningen är om intresset för teknik kan stimuleras 

ytterligare och fungera som inspiration för de pedagoger som både har intresse och kunskap 

om ämnet teknik. Den andra frågeställningen är om det är möjligt att väcka ett intresse hos de 

pedagoger som saknar antingen både intresse och kunskap eller möjligen saknar antingen 

intresse eller kunskap för ämnet teknik.   

 

Enkät nr 2 är uppbyggd delvis efter likertskalan där pedagogerna får kryssa i rutan som mest 

stämmer överens med pedagogens enskilda åsikt mot det skrivna påståendet (denna enkät kan 

ses i bilaga 5.3). Likertskalor har för avsikt att mäta attityder och beteenden där 

svarsalternativen går efter en skala från exempelvis stämmer inte alls till stämmer helt. I 

denna enkät har pedagogerna fyra rutor att välja mellan (Stämmer inte alls, stämmer till viss 

del, stämmer ganska väl, stämmer helt) då de svara på om påståendet stämmer med deras 

personliga åsikter och/eller erfarenheter. På tre av frågeställningarna/påståendena anges 
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svarsalternativen med mellan fyra och sex andra svarsalternativ än de fyra tidigare nämnda. 

Därav är denna enkät delvis uppbyggd efter likertskalan. Även i denna enkät har Johanssons 

och Svedners (2010) rekommendationer följts i stor grad genom att hålla enkäten så kortfattad 

som möjligt, ha fasta svarsalternativ samt ha givit pedagogerna möjlighet att ge egna 

kommentarer under varje frågeställning/påstående. 

 

2.3 Procedur 

 

Då denna studies innehåll, till stor del, bestämdes redan på våren 2013 besöktes förskolan där 

studien ämnades äga rum och informationen om studiens upplägg förmedlades till närvarande 

pedagoger, då allt inte var bestämt in i minsta detalj vid detta första informationsmöte så 

uppdaterades förskolans pedagoger under studiens gång om några ändringar i 

schemaläggningen skulle äga rum. Det var under denna första information som förtydligandet 

om att all delaktighet från pedagogernas sida var på frivillig basis och när som helst kunde 

avbrytas utan förklaring och/eller reprimander. Pedagogerna informerades även om att en 

enkät skulle delas ut i början av studien som delmoment nummer 1, sedan skulle några (det 

var inte bestämt hur många vid den tidpunkten) tekniklådor med tillhörande handledningar 

delas ut under en testperiod som delmoment nummer 2 och till sist så skulle ytterligare en 

enkät delas ut som delmoment nummer 3 efter att alla pedagoger fått chans att testa 

tekniklådorna med tillhörande handledningar. Med noggrannhet betonades hur betydelsefullt 

det var med pedagogernas personliga svar på frågorna då meningen var att ta reda på 

eventuella förändringar av bland annat pedagogerna motivation och intresse för ämnet teknik. 

Genom att nämna att det var pedagogernas personliga svar som efterfrågades poängterades 

det att ingen pedagog skulle kunna bli identifierbar vare sig i förarbetet av studien eller i det 

färdiga materialet.  

 

När det var dags att sätta igång med studien lämnades enkät nr 1 ut till de pedagoger som valt 

att delta i studien. De fick en vecka på sig att besvara frågorna. Under denna vecka 

förbereddes tekniklådor och handledningar som skulle lämnas ut när enkät nr 1 var besvarad 

av medverkande pedagoger. En dag och tid avtalades för att samla in enkäterna samt för att 

lämna över tekniklådor med handledningar. Det var tio pedagoger som valde att svara på 

enkät nr 1. 

 

När utlämnandet av tekniklådorna och handledningarna gjordes så poängterades att detta 

material även kunde tas med hem om någon pedagog ville sitta hemma i lugn och ro och läsa 

handledningarna och koppla med tekniklådans innehåll. Det var ju trots allt pedagogernas 

intresse och motivation som ämnades studeras. Pedagogerna fick två veckor på sig att testa 

och undersöka tekniklådorna med tillhörande handledningar. 

 

När dessa två veckor hade gått så var det dags att lämna ut enkät nr 2. Denna enkät var 

uppbyggd delvis utifrån likertskalan, vilket gav pedagogerna olika påståenden som de skulle 

ta ställning till och sedan kryssa i det allternativ som stämde bäst in på pedagogens personliga 

åsikt. Pedagogerna fick även denna gång en vecka på sig att besvara enkäten. Det var sju 

pedagoger som valde att svara på enkät nr 2.   

 

Tekniklådorna med tillhörande handledningar lämnades kvar på förskolan efter att några 

pedagoger bad om att få ha det kvar som undervisningsmaterial. 
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2.4 Analysmetoder 

 

Analysen av denna studie utgår från de svar som de två enkäterna gav. Dessa två enkäter 

besvarades av mellan sju och tio pedagoger som valde att delta i studien. Utifrån 

frågeställningarna som studien bygger på har ett antal relevanta svar lyfts fram och 

presenterats som texten och i diagramform. Genom enkätsvaren har olika pedagogers åsikter 

och uppfattningar lyfts på ett synligt men anonymt sätt om exempelvis kunskap, intresse, 

samarbete, motivation och inspiration inom ämnet teknik. Men även vilken betydelse 

handledningar, litteratur och tekniklådor kan ha för den fortsatta teknikundervisningen och 

dess utveckling i förskoleverksamheten. 

 

 

3 RESULTAT 
 

3.1 Pedagogernas förutsättningar att ge barnen förståelse för vardagsteknik. 

 

Till att börja med måste det finnas relevanta kunskaper hos pedagoger i verksamheten för att 

kunna utöva teknikundervisning i barngrupperna. Denna kunskap kan erövras genom 

exempelvis fortbildningar, föreläsningar med tillhörande workshops eller fristående 

högskolekurser etc. Pedagogerna behöver kontinuerligt få tillgång till utbildningsmöjligheter 

för att kunna ge tillfredställande undervisning i barngrupperna.  

 

Det finns en del kunskap om ämnet teknik i den förskoleverksamhet som studerades, men 

enligt en del svaren på de två enkäterna som lämnats ut till pedagogerna förefaller denna 

kunskap relativt bristfällig. Denna brist på tillräcklig kunskap skapar i sin tur brist på 

inspiration och motivation att undervisa i ämnet teknik i barngrupperna.  

 

 

Diagram 1 visar på två påståenden som pedagogerna fick svara på i enkät nr 2. Här påvisas att 

enligt dem själva så har de relativt bristfälliga kunskaper och intresse för ämnet teknik (se 

röda staplar). Majoriteten av pedagogerna anser även att de inte har/får tillräckligt med 

information, material eller fortbildningsmöjligheter för att kunna undervisa i ämnet teknik i 

barngrupperna (se gröna staplar). 
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Diagram 1: Påstående 1 (röd) avser pedagogernas individuella syn på den egna kunskapen 

och intresset för att kunna undervisa i teknikämnet i förskolan på ett bra sätt. Påstående 2 

(grön) avser pedagogernas individuella syn på om de får tillräckligt med information, 

material och fortbildningsmöjligheter för att ge barngruppen undervisning i ämnet teknik. 

 

Ett relativt enkelt och kostnadsfritt sätt att ge pedagogerna fortbildning i ämnet teknik är att 

exempelvis ge dem möjlighet att titta på fortbildningsprogramserien Hela apparaten. Genom 

denna programserie kan pedagogerna både inhämta kunskap och inspiration om hur de kan gå 

vidare med teknikämnet i verksamheten. Det finns även ett antal internetsidor, band annat 

Teknik & Natur, resurs för skola och förskola, Cetis och Teknik tillsammans, som har för 

avsikt att öka kunskapen, inspirationen och motivationen hos pedagoger som arbetar i 

förskolan. (internetadresserna till dessa internetsidor kan ses under referenser.) 

 

3.2 Experimentens betydelse för teknikintresset hos pedagoger. 

 

Genom detta kan utvecklingsarbetet av ämnet teknik fortgå i verksamheten genom den 

inspiration och motivation som handledningarna möjligen kan ge. Enligt fråga 6 på enkät nr 2 

så blev gensvaret övervägande positivt då fem av sju pedagoger tyckte att tekniklådorna med 

tillhörande handledningar varit relativt inspirerande, se diagram 2. 

 

 
 

Diagram 2: påståendet avser pedagogernas individuella syn på om tekniklådorna med 

tillhörande handledningar har gjort dem mer intresserad av ämnet teknik.  

 

 

3.3 Pedagogkollegors betydelse för uppmuntran och inspiration. 

 

Åsikterna bland pedagogerna skiljer sig något åt när det gäller det gemensamma arbetet, 

inspirationen samt motivationen pedagoger emellan i verksamheten. Ett övervägande antal 

pedagogera tycker exempelvis att positiv feedback och inspiration pedagoger emellan är näst 

intill obefintlig när det gäller teknikämnet. Diagram 3 visar vad sju pedagoger anser om sin 

egen och sina kollegors förmåga att ge positiv feedback och inspiration till sina kollegor. 

Samt arbetslagets gemensamma arbete att ta fram rutiner och arbetsmaterial till 

teknikundervisningen i förskoleverksamheten. 

 



 13 

 
 

Diagram 3: Påstående 1 avser pedagogernas individuella syn på om kollegorna ger varandra 

positiv feedback och inspiration att arbeta med ämnet teknik i barngrupperna. Påstående 2 

avser pedagogernas individuella syn på om alla pedagoger på förskolan gemensamt har 

arbetat fram rutiner och arbetsmaterial för att teknikundervisningen ska fungera i 

verksamheten.   

 

Att stötta och inspirera sina kollegor i en förskoleverksamhet kan inte annat än höja 

verksamhetens pedagogiska kvalitet samt förbättra arbetsmiljön för både pedagoger och barn.   

 

Kan pedagogens enskilda uppfattning om sitt eget regelbundna arbete med teknik i 

barngrupperna ha någon betydelse för om pedagogerna ger positiv feedback och inspiration 

till sina kollegor inom ämnet teknik? Diagram 4 visar på vad sju pedagoger anser om sin egen 

regelbundenhet i arbetet med teknik i barngruppen. 

 

 
 

Diagram 4: påståendet avser pedagogernas individuella syn på sin egen regelbundenhet av 

teknikundervisningen i verksamhetens barngrupp.  
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Diagram 4 visar på en relativ oregelbundet arbete med teknikämnet på denna förskola enligt 

pedagogerna själva, vilket i sin tur inte speglar läroplanen och inte är i enlighet med utsatta 

mål eller riktlinjer för teknikämnet i förskolan. 

 

 

4 DISKUSSION 
 

4.1 Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att om möjligt besvara tre frågeställningar utifrån pedagogernas 

svar på två enkäter samt inspirationstest av tekniklådor med tillhörande handledningar. 

Frågeställningarna som studien utgick ifrån är som följer: 

1)  Hur ska pedagoger kunna ge barn förståelse för teknik i vardagen?  

2) På vilket sätt kan pedagogers intresse för teknikämnet öka med hjälp av enkla och 

lättförståeliga tekniklådor med tillhörande handledningar? 

3) På vilket sätt kan pedagoger aktivt medverka att höja sin egen och sina kollegors 

motivation och intresse för ämnet teknik inom verksamheten? 

 

 

4.1.1 Hur ska pedagoger kunna ge barn förståelse för teknik i vardagen? 

 
Innan denna studies början hade jag fått indikationer på att ämnet teknik inte ansågs särskilt 

viktigt bland flertalet pedagoger på olika förskoleverksamheter som jag antingen arbetat extra 

på eller besökt av annan anledning. Detta gjorde mig nyfiken på vad detta kunde bero på. 

Mina misstankar riktades mot det faktum att många pedagoger påtalat att teknik är ett svårt 

och obegripligt ämne. Detta kan ha till följd att många pedagoger intalar sig själva att barnen 

hela tiden utsätts för teknik och därför fanns det ingen större anledning att utöva någon 

utpräglad teknikundervisning i verksamheten.  

 

Genom att se till studien som Mawson (2011) gjort när det gäller teknik i förskolan så påvisar 

denna studie hur betydelsefullt det är att pedagoger besitter tillräckliga kunskaper samt att 

pedagoger visar intresse för barnens lekar och fångar upp barnens intressen och 

implementerar undervisningen genom barnens intressen och sin egen kunskap. Att ”bara” låta 

barnen leka och där igenom införskaffa nya kunskaper är inte helt i linje med Lpfö 98/10:s 

riktlinjer och mål, lek är en viktig del i barns inlärning men de behöver även pedagoger som 

kan utmana barnens redan förvärvade kunskaper på ett motiverande och inspirerande sätt. För 

att uppnå dessa mål och riktlinjer så krävs det både ämneskunskap och engagemang från de 

pedagoger som arbetar i verksamheten. Alla pedagoger måste på ett medvetet sätt 

implementera det ämne, däribland teknik, som förskolan är ålagda att ta upp genom Lpfö 

98/10 och genom att se till studien som Mawson (2011) har gjort kräver detta att pedagogerna 

besitter tillräckliga ämneskunskaper. 

 

Enligt min uppfattning så krävs det mer resurser, både ekonomiska och tidsmässiga, för att ge 

pedagogerna den kunskap, det material och den inspiration som behövs för att kunna ge 

barnen möjlighet att förstå teknik i vardagen. 
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4.1.2 På vilket sätt kan pedagogers intresse för teknikämnet öka med hjälp av 

enkla och lättförståeliga tekniklådor med tillhörande handledningar? 
 

Tanken bakom tekniklådorna med tillhörande handledningar var att få fart på intresset och 

nyfikenheten hos pedagogerna vad gäller teknikämnet, i detta fall ellära som valdes ut och 

gestaltades med hjälp av den slutna kretsen, strömbrytare och darrtest (se bilagor 5.2.1, 5.2.2 

och 5.2.3). Det övergripande målet var att tillhandahålla inspirerande och lättbegripligt 

material för pedagogerna som antingen kunde skapa och/eller förhöja intresset och 

motivationen inför ämnet teknik, göra det roligt helt enkelt.  

 

Vid ett tillfälle då jag besökte förskolan där denna studie bedrivits så tog jag fram en 

tekniklåda för att se om jag kunde inspirera både barn och pedagoger att bli nyfikna på vad 

tekniklådan innehöll. Barnens nyfikenhet och intresse för nya teknikexperiment borde kunna 

ge vilken pedagog som helst inspiration att arbeta mer med ämnet teknik i förskolan. I detta 

fall så lyckades barnens nyfikenhet och intresse ”smitta” av sig på ett par pedagoger. Jag 

lämnade min plats vid bordet och överlät den till en av de pedagoger som kommit in i rummet 

för att titta. Genom detta tillfälle så kan jag konstatera att det inte bara är pedagoger som 

ska/kan motiverar och inspirera sina kollegor och barnen utan att även barnen kan motiverar 

och inspirera sina kamrater och pedagogerna i viss utsträckning. Detta är enligt mig ett steg i 

rätt riktning om vi ser till studien som är gjord av Mawson (2011), pedagogerna visade ett 

intresse för vad barnen gjorde och blev på så sätt inspirerade att delta och förhoppningsvis 

kanske skapa egna tekniklådor med tillhörande handledningar eller söka ytterligare kunskap 

inom ämnet teknik.   

 

Enligt utsagor från pedagoger som är ”ansvariga” för teknikämnesmaterialframställning på 

förskolan är i regel intresset och engagemanget för tekniklådor (som de själva skapat före 

denna studie) stort till en början men svalnade ganska raskt av, lådorna ställs upp på en hylla 

och näst intill glöms bort. Det är ofta så med oss människor att om det inte finns kunskap 

och/eller intresse för teknikämnet är det nyhetens behag som gör oss intresseradade av nya 

material och inte själva teknikämnet i sig. Finns det inte kunskap, inspiration och ett genuint 

intresse för teknik glöms detta ämne ofta bort i verksamheten och benämns som ett ämne med 

mindre betydelse än exempelvis språk och matematik.   

 

Trots den relativa bristen på kunskap och intresse för teknikämnet, har det nu ålagts varje 

avdelnings pedagoger på förskolan att tillsammans göra varsin tekniklåda med tillhörande 

handledning. Det kommer att resultera i fyra tekniklådor som ska redovisas på ett kommande 

planeringsmöte under hösten. Dessa lådor ska sedan cirkulera på förskolans avdelningar både 

med syfte att tillgodose barnens lärande samt som inspirationsmaterial till pedagogerna. Min 

förhoppning är att det inte kommer att stanna vid dessa fyra tekniklådor utan att detta kommer 

att vara startskottet på en uppsjö av olika tekniklådor som kan användas och utvecklas i och 

med verksamhetens deltagande pedagoger och barngrupper.  

 

 

4.1.3 På vilket sätt kan pedagoger aktivt medverka att höja sin egen och sina 

kollegors motivation och intresse för ämnet teknik inom verksamheten? 
 

Om det inte finns relevant kunskap eller intresse för ämnet teknik bland pedagogerna är det 

även svårt att inspirera och motiverar varandra i arbetsgrupperna. Min studie visar på att ett 

flertal pedagoger anser att teknik är ett svårt ämne så det är hög tid att införa exempelvis 

fortbildningskurser och inspirationsföreläsningar med tillhörande workshops. Pedagoger ute i 
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verksamheten behöver kunskap, inspiration och motivations för att kunna utföra det arbete 

som enligt Lpfö 98/10 ska göras inom förskoleverksamheten. Pedagogerna har rätt till 

information, kunskap, inspiration och motivation inom det ämne som de ämnar undervisa om 

i förskoleverksamheten.   

 

Jag anser att den betydliga bristen på regelbundenhet i arbetet med teknikämnet i 

barngrupperna, enligt pedagogernas svar på enkäterna, kan påvisa bristen på positiv feedback 

och inspiration pedagoger emellan. Med detta menar jag att om jag som pedagog inte arbetar 

aktivt med ämnet teknik i verksamhetens barngrupper så har jag heller ingen inspiration eller 

motivation att uppmuntra andra pedagoger att göra det.  

 

Genom att se till teknikämnet i förskolan så anser jag att bristen på kunskap inom teknikämnet 

troligen är den stora svagheten i förskoleverksamheten just när det gäller 

teknikundervisningens vara eller icke vara. Genom otillräcklig kunskap inom detta ämne 

kommer teknik alltid att bli ett ämne som inte anses lika viktigt som många andra ämnen som 

exempelvis matematik och språk.   

 

4.2 Tillförlitlighet 

 

Jag kan se två problemställningar med denna studies tillförlitlighet. Det första problemet kan 

vara att det är ett relativt litet antal pedagoger, mellan sju och tio stycken, som deltog i studie 

samt att de enbart kommer från en och samma förskola. Detta faktum att det var så få 

pedagoger som valde att vara med i studien och att de kommer från samma förskola gör att 

resultatet blir allt för snävt. Trots detta anser jag att resultatet visar på hur det kan se ut i en 

förskoleverksamhet och att det behövs resurser för att höja pedagogernas kunskapsnivåer med 

hjälp av exempelvis fortbildning och inspirationsföreläsningar.  

 

Det andra problemet jag kan se i min studie är att jag inte har hunnit med att göra intervjuer 

på ett regelrätt sätt utan förlitat mig på enbart personliga samtal och två enkäter.   

 

Dessa två problemställningar har delvis uppkommit genom mitt val att enbart göra ett 

examensarbete på grundläggande nivå. Detta kommer sig av att de frågeställningar som jag 

har valt att ställa i studien kräver mer tid än jag beräknade inför examensarbetet. Min 

förhoppning är att kunna ta upp dessa frågeställningar i framtiden och engagera betydligt 

många fler förskolor och pedagoger för att kunna få ett bredare och tillförlitligare resultat.  

 

Men trots detta anser jag att tillförlitligheten är god inom den begränsade samling pedagoger 

på den utvalda förskolan. Det påvisade resultatet visar att inspiration, intresse och kunskap 

möjligen kan vara bristvaror i verksamheten och det krävs insatser för att höja både 

inspirationen och kunskapen inom ämnet teknik. Detta gör att jag håller fast vid att det krävs 

föreläsningar, fortbildningskurser och inspirationsmaterial för att upprätthålla ämnet teknik i 

förskoleverksamheten. 

 

4.3 Teoretisk tolkning 

 

Grünbaum och Lepp (2005) anser genom Deweys begrepp ”Learning by doing” att ” Kunskap 

uppstår när vi prövar oss fram i arbete och handling” (Grünbaum & Lepp, 2005, s. 35). Att 

inspireras och motiveras att testa nya saker ger upphov till nya kunskaper både hos pedagoger 
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och hos barn. Genom att lägga vikten vid att lära genom att göra uppstår ofta den nyfikenhet 

och inspiration som behövs för vidare utvecklingen av förskoleverksamheten. I 

förskollärarutbildningen syftas ofta Deweys begrepp ”Learning by doing” på hur barn lär sig 

nya saker och utvecklar sina kunskaper men detta gäller i allra högsta grad även pedagogerna 

och deras fortsatta förkovring inom sin profession.  

 

I Lpfö 98/10 står det ”Förskolan ska lägga grunden för livslångt lärande” (Lpfö 98, 2010, s. 

5). Denna menings innehåll är en av stöttepelarna i förskoleverksamhetens uppbyggnad vilket 

gör det oerhört viktigt att pedagogerna som arbetar i förskoleverksamheten har tillräckliga 

kunskaper inom det ämne, exempelvis teknik, som ska tas upp i barngrupperna. Kunskaper 

byggs lättast upp genom intressen samt inspiration genom omgivningen.   

 

Genom detta ovan förda resonemang kommer kunskapslyft, fortbildningskurser, föreläsningar 

och inspirerande material etc. in på ett positivt och betydelsefullt sätt i förskoleverksamhetens 

vidareutveckling. Genom inspiration och motivation föds kunskapen vilket är betydelsefullt 

för att både barn och pedagoger ska komma vidare i undervisning och utveckling. Det finns 

en del kostnadsfria inspirations- och fortbildningsmöjligheter för pedagoger att ta del av 

framför allt på internet och på bibliotek. Dock så kan ett par problemställningar skönjas i detta 

kunskapssökande genom att pedagogerna inte känner till dessa möjligheter eller att de 

möjligen inte anser sig ha tid att lägga ner på detta i en redan, för många pedagoger, stressig 

förskolevardag. Ett par exempel på inspirerande internethemsidor inom bland annat ämnet 

teknik är Teknik & Natur, resurser för skola och förskola, Cetis och Teknik tillsammans 

(hemsidornas adresser kan ses under referenser) och en inspirerande bok, enligt mig, som kan 

lånas på bibliotek är Teknikgrytan skriven av Hans Persson med tillhörande hemsida på 

internet (internettadressen kan ses under referenser). Det finns även 

Fortbildningsprogramserier som exempelvis Hela apparaten med Anna Charlotta Gunnarsson 

som programledare och barnprogram som exempelvis Sant och sånt med programledarna 

Staffan Ling och Bengt Andersson, Evas funkarprogram med programledaren Eva Funck 

samt Grej och Mojäng som kan ge inspiration och vidareutveckling i arbetet med 

teknikundervisningen i förskolan. (Se internetsidor och/eller inköpsmöjligheter av dessa 

program under referenser)   

 

För att kunna inspirera både sina kollegor och barnen måste pedagoger ibland hämta 

inspiration för att kunna utnyttja sin och andras kunskaper i teknikundervisningen. Det är här 

tekniklådorna med tillhörande handledningar kommer in i handlingen. Enligt Persson (2012) 

så behöver inte handledningar ses som en nödvändighet vad gäller undervisning i teknikämnet 

men handledningar kan vara väldigt inspirerande och motiverande om pedagogerna känner att 

arbetet har stagnerat av någon anledning. Genom att söka nya kunskaper och inspiration 

genom exempelvis böcker som Teknikgrytan så utmanar pedagogerna sig själva och tillför 

samtidigt nya idéer och tankar kring ämnet teknik till arbetsgruppen, sig själva och för barnen.    

 

Genom Mawsons (2011) studie som bygger på barns leksamarbete ur ett teknologiskt 

perspektiv fann han att utifrån läroplanen fanns det två betydelsefulla faktorer att ta hänsyn 

till i barnens lärande. Den ena faktorn är förskollärarens nyfikenhet inför barnens intressen 

samt att utgå ifrån dessa intressen i verksamheten. Den andra faktorn är förskollärarens behov 

av tillräcklig kunskap inom ämnet teknik. Mawsons studie påvisar hur betydelsefullt det är att 

implementera pedagogernas kunskaper och barnens intressen och därigenom vidareutveckla 

ämnet teknik utifrån dessa förutsättningar. Alla ämnen som genom Lpfö 98/10 mål och 

riktlinjer ska tas upp i förskoleverksamheterna, däribland ämnet teknik, ska ha 

kunskapsförankring i pedagogernas arbetsgrupper. För att pedagogerna ska kunna göra ett 
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fullgott arbete i förskoleverksamheten krävs både kunskap och intresse för barnens intressen, 

detta för att kunna implementera ämnesundervisningen på ett naturligt och vardagligt sätt. 

Med detta är det självskrivet att olika förskolor gör på olika sätt när det gäller fördelningen av 

ämnesinriktningarna i arbetsgrupperna. Det finns lika många fördelningssätt som det finns 

förskolor i Sveriges avlånga land och det finns vissa som är bättre och vissa som är sämre 

beroende på verksamhetens uppbyggnad. Varje förskola måste utifrån arbetsgrupperna själva 

ta ställning till vilken sorts fördelning som passar bäst genom att se till pedagogernas 

kunskaper och intressen. 

 

Genom att beröra Löwenborgs och Gíslasons (2007) två vitala funktioner i en väl fungerande 

arbetsgrupp, uppgiftsfunktionen och samspelsfunktionen, kan vi tydligt se att en arbetsgrupp 

måste kunna handha och arbeta åt samma håll vad gäller arbetsuppgifter och bibehålla ett sunt 

och givande samspel med gruppens medlemmar. Att vara lyhörd, drivande och inspirerande är 

tre nyckelord inom en arbetsgrupp. Om det uppkommer problem kan en väl fungerande 

arbetsgrupp lösa problemen på ett mer givande och snabbt sätt än i en grupp där det finns 

motsättningar som inte har avklarats på ett bra sätt. Då förskoleverksamheten ständigt 

förändras i och med att exempelvis barn och/eller pedagoger tillkommer, börjar på förskolan, 

och faller bort, går vidare till förskoleklass eller annan verksamhet så måste arbetsgruppen 

vara väl fungerande och kunna handla efter de förändringar som sker i verksamheten. Här 

kommer kunskaper och intresse in och stärker arbetsgruppens arbete genom att alltid stötta 

och fånga upp kollegors och barns olika intressen och idéer och omvandlar dem, om möjligt, 

till någon form av undervisning och/eller erfarenheter. Eftersom alla pedagoger har olika 

bakgrunder och olika intressen så fångar de upp olika saker i verksamheten, detta gör att det 

blir en bredd i verksamheten, men detta förutsätter att det finns en väl fungerande arbetsgrupp 

som arbetar efter de två funktionerna uppgiftsfunktionen och samspelsfunktionen. 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

 

Enligt svaren på enkätfrågorna och min personliga erfarenhet är ämnet teknik ett 

jämförelsevis bortglömt ämne i förskoleverksamheten. En relativ brist på kunskap, inspiration 

och fortbildning ger pedagogerna ett undermåligt underlag till att undervisa i ämnet teknik i 

förskoleverkasheten. Om en större vetenskaplig studie skulle göras där många fler pedagogers 

svar på enkäter och intervjusvar om hur situationen ser ut på förskoleverksamheter runt om i 

Sverige skulle bilden av teknikämnet i förskoleverksamheten blir betydligt mer bred och 

nyanserad än i denna ytterst lilla förstudie. En stor vetenskaplig studie skulle kunna ge 

förskolechefer och kommunledningar ett betydande underlag till att ta beslut om att avsätta 

mer resurser för exempelvis fortbildningar och inspirationsföreläsningar inom ämnet teknik i 

landets förskoleverksamheter, samt kunna ge fackföreningarna ett underlag till att förhandla 

fram eller själva anordna fler möjligheter för sina medlemmar att få förkovra sig i ämnet 

teknik som förskolans pedagoger är ålagda att undervisa i på förskolorna runt om i Sverige. 

Slutligen skulle en stor studie även kunna ge förskolans pedagoger ett vetenskapligt underlag 

att själva förhandla med sina lokala förskolechefer att få utrymme och medel till en aktiv och 

regelbunden teknikundervisning i förskolan. 
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5 BILAGOR 

5.1 Enkät nr 1. Teknik i förskolan. Frågeformulär 

 

1. Hur vill du kortfattat förklara vad ordet teknik betyder? 

 

 

2. Vad innebär teknik i förskolan för dig? (Ge exempel) 

 

 

3. Har du något personligt intresse av ämnet teknik?  

Om du har det i så fall inom vilket/vilka områden?  

 

 

4. Använder du personligen dig av teknikämnet i barngruppen på ett vägledande och 

systematiskt sätt?  

Om du gör det, hur går då du till väga? 

 

 

5. Använder du dig av något material och/eller hjälpmedel (böcker, handledningar, IT 

etc.) då du ”undervisar” i ämnet teknik i barngrupper på förskolan?  

Om du gör det i så fall vilket material och/eller hjälpmedel? 

 

 

6. Anser du att det finns tillräckligt med arbetsmaterial (förbrukningsmaterial och 

verktyg m.m.) för att ”undervisa” i ämnet teknik på din förskola?  

 

     a) Om du tycker det i så fall vad är det för material? (Ge exempel)  

 

           b) Om du inte tycker det vad tycker du skulle behövas införskaffas? (Ge exempel) 

 

 

Vid frågor kontakta Diana Gjertz 

070 672 03 66 

026 19 58 69   Tack på förhand! 
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5.2 Handledningar till tre tekniklådor 

 

5.2.1 Darrtest 
 

Darrtest… 
 

  

 

… med summer eller glödlampa. 
 

 



 23 

 

Beskrivning och utförande av experimentet: 
 

Material som behövs: 

 

 1 spånskiva med fastsatt metalltråd.    

 

 1 glödlampa i hållare.    

  

 1 summer.     

 

 2 krokodilklämmor 

 

 1 gul kabel med avskalade ändar. Ena ändan har formats som en rund ögla och den 

andra till en tillplattad oval ögla.  

 

 1 batteri 4.5 volt. 
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Börja med att: 

 

1. Fäst den vita krokodilklämman långt ner på metalltråden som är fäst i spånskivan. 

 

2. Fäst den andra ändan av den vita krokodilklämman i summerns röda kabel eller i glödlampan 

(valfri spik).  

  

3. Fäst den gröna krokodilklämman i summerns svarta kabel eller i glödlampan (valfri spik) 
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4. Fäst den andra ändan av den gröna krokodilklämman i batteriets minusbleck (det långa 

blecket) Se bilden nedan till höger. 

 

5. Fäst den gula kabelns platta ögla vid batteriets plusbleck (det korta blecket) som bilden ovan 

visar till vänster. 

 

6. Nu är darrtestet kopplat och klart för användning. 

  

7. Det gäller att trä den gula kabelns runda ögla över metalltråden på spånskivan och inte nudda 

metalltråden för då antingen låter summern eller så lyser lampan.  

 

 

Tips vid genomförandet 
 

När det gäller darrtestet med summer så är det viktigt att koppla plusblecket på batteriet till 

den röda kabeln på summern för annars så blir det inget ljud. 

 

Det är även viktigt att krokodilklämmorna och den gula kabeln kommer i kontakt med metall i 

de lägen de ska kopplas ihop med de övriga delarna i darrtestet. 
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Förväntat resultat 
 

Det förväntade resultatet är att om/när den gula kabelns runda ögla kommer i kontakt med 

metalltråden som är fäst i spånskivan så ska summern ge ifrån sig ett ljud och/eller att 

glödlampan lyser eller blinkar till som visar att kontakt har skett.  

 

 

Förklaring för barn 
 

En enkel förklaring som barn kan komma att förstå och kunna relatera till är en 

vattenrutschkana. Om det inte finns något vatten i kanan så kan man inte åka men när vattnet 

sätts på så går det att åka igen. När vattnet inte är på så är kretsen bruten, strömmen i 

darrtestet är bruten. När vattnet forsar i vattenrutschkanan så är kretsen sluten, strömmen i 

darrtestet är sluten.  

 
Bilden tagen från http://commons.wikimedia.org 

 

Förklarning för vuxna 
 

Darrtestet visar på hur man kan bryta och sluta strömmen som man gör med en vanlig 

strömbrytare till exempelvis en lampa. När Öglan i darrtestet nuddar metalltråden så sluts 

kretsen och strömmen kan fritt ta sig runt den slutna kretsen, detta bevisas genom att 

summern låter eller att glödlampan tänds. Så länge öglan inte nuddar metalltråden så är 

strömmen bruten vilket bevisas av att summern inte låter och lampan inte lyser.  

 

 

Mål 
Genom detta experiment så kan vi påvisa hur strömmen i exempelvis en taklampa fungerar 

genom den slutna kretsen. Hela kedjan av komponenter måste ha kontakt för att summern 

eller glödlampan ska kunna lysa (med strömförande element som olika slags metall). Det 

samma gäller taklampan, när man trycker på lampknappen till av-läge så bryts strömmen och 

lampan slocknar, när man trycker på lampknappen till på-läge så sluts strömmen och lampan 

tänds.    
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5.2.2 Slutna kretsen  
 

Slutna kretsen 

 

 

Parallellkoppling och seriekoppling 
 

Beskrivning och utförande av experimenten: 
 

Material som behövs: 

 

 3 stycken glödlampor i hållare    

 
       

 6 stycken krokodilklämmor 

  
 

 1 batteri 4.5 volt. 

 



 28 

Parallellkoppling 

Börja med att: 

 

1. Börja med att fästa den ena gula krokodilklämman i det korta plus-blecket på batteriet 

och den andra gula krokodilklämman i valfri spik på glödlampshållare nummer 1. Ta 

sedan den ena vita krokodilkämman och fäst den i det långa minus-blecket och den 

andra i den lediga spiken på glödlampshållaren nummer 1.  

 

2. Ta den ena gröna krokodilklämman och fäst den i spiken som den gula 

krokodilklämman sitter i. Den andra gröna krokodilklämman fästs i valfri spik på 

glödlampshållare nummer 2. Ta den ena röda krokodilklämman och fäst den i spiken 

som den vita krokodilklämman sitter i. Den andra röda krokodilklämman fästs i den 

lediga spiken på glödlampshållare nummer 2.    

 

 

Förväntat resultat och tips 
 

Det går att praktiskt taget koppla på hur många lampor som helst i en sådan här 

parallellkoppling, dock så orkar ett batteri inte med hur många glödlampor som helst så vill ni 

koppla på fler lampor så föreslår jag att ni även kopplar på flera batterier.  

 

Om ni skruvar ur en glödlapa i denna koppling så kommer de övriga glödlamporna att 

fortsätta lysa. Detta beror på att strömmen kan slinka förbi den urkopplade glödlampan och 

vidare till de övriga lamporna på grund av att kopplingen är gjord parallellt.  
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Seriekoppling 

Börja med att: 

 

1. Börja med att fästa den ena gröna krokodilklämman i det korta plus-blecket på 

batteriet och den andra gröna krokodilklämman i valfri spik på glödlampshållare 

nummer 1. 

 

 

2. Ta den ena vita krokodilklämman och fäst den i spiken bredvid den som den gröna 

krokodilklämman sitter i. Den andra vita krokodilklämman fästs i valfri spik på 

glödlampshållare nummer 2.  

 

 

3. Ta den ena röda krokodilklämman och fäst den i spiken bredvid den som den vita 

krokodilklämman sitter i. Den andra röda krokodilklämman fästs i valfri spik på 

glödlampshållare nummer 3.  
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4. Ta den ena gula krokodilklämman och fäst den i spiken bredvid den som den röda 

krokodilklämman sitter i. Den andra gula krokodilklämman fästs i det långa minus-

blecket på batteriet.  

 

 

 

Förväntat resultat och tips 
 

Om man börjar med att koppla en glödlampa till batteriet så lyser lampan i en viss styrka. 

Kopplar man till en glödlampa till så lyser båda men med lite svagare sken än den ensamma 

lampan gjorde. Kopplar man till ytterligare en glödlampa så lyser dessa tre glödlampor ännu 

lite svagare än de två tidigare lamporna gjorde. Detta beror att i en seriekoppling så delar alla 

glödlampor på den ström som löper genom den slutna kretsen och ju fler glödlampor ju 

svagare ljus.  

 

Om ni skruvar ur en glödlampa i seriekopplingen så kommer alla lampor att släckas då de är 

seriekopplade. Detta betyder att strömmen går genom alla glödlamporlampor och tar man bort 

en av dem så bryts kretsen och glödlamporna slocknar. 

 

 

 

 

Förklaring för barn 
 

Ta en julgransbelysning som exempel för att ge en förklaring på seriekoppling. Alla som har 

en julgransbelysning hemma kanske vet att om man skruvar ur en glödlampa så slocknar hela 

belysningen. 
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Bilden är tagen från http://vlt.se 

 

Om en lokal har en massa taklampor som tänds med samma strömbrytare så är dessa 

taklampor med största sannolikhet parallellkopplade. Se till lysrören i lekhallen till exempel, 

om ett lysrör går sönder så fortsätter de övriga lysrören att lysa.  

 

 
Bilden är tagen från http://commons.wikimedia.org 

 

Förklarning för vuxna 
 

De två olika kopplingsmetoderna, parallellkoppling och seriekoppling, är effektiva i olika 

situationer. Som nämnt här ovan så kan dessa två liknas och jämföras vid ett tak med många 

sammankopplade lysrörslampor och en julgransslinga. Om vi ser sig om i sin omgivning så 

kan vi nog urskilja flera exempel av dessa olika kopplingar. Lyktstolpar är ett exempel på 

parallellkoppling och adventsljusstakar är ett exempel på seriekoppling.    

 

Mål 
Genom dessa experiment så kan vi påvisa hur strömmen genom olika kopplingar beter sig lite 

olika. Parallellkoppling och seriekoppling kan se relativt lika ut men har två skilda funktioner 

som i olika fall eftersträvas. Genom att koppla sig till de olika sätten och få en parallell dragen 

till sin vardag så är det troligare att barn och vuxna gör skillnad på dessa två olika kopplingar 

som rör den slutna kretsen.  
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5.2.3 Strömbrytare  
 

Strömbrytare 
 

 

 
Beskrivning och utförande av experimentet 

 

Material som behövs: 

 

 1 rektangulär kartongbit/styvt papper (cirka 40 cm x 20 cm)  

 

 1 batteri 4.5 Volt  

 

 2 stycken svarta kablar á 30 cm långa med avskalade ändar. 

 

 1 summer (Röd kabel = plus, Svart kabel = minus) 

 



 33 

 

 Aluminiumfolie/ugnsfolie 2 bitar á 4 cm x 10 cm och 1bit á 14 cm x 14 cm. 

   

 
 

 3 stycken krokodilklämmor 

 

 Tejp 

 

 Sax 

 
 

 

Börja med att: 

 

Till detta experiment så finns det ett visningsexemplar av kartongströmbrytaren med för att 

det ska underlätta att följa textinstruktionerna vid själva konstruktionstillfället. På detta 

visningsexemplar så finns både aluminiumfolien och de svarta kablarna fästa redan för att visa 

hur det kan se ut.   

 

8. Klipp ut en cirka 40 cm x 20 cm stor rektangulär bit kartong (eller av annat styvt 

papper) och vik på mitten. 

 

9. Klipp 2 rektangulära bitar av aluminiumfolie cirka 10 cm x 4 cm samt 1 kvadrat som 

är cirka 14 cm x 14 cm. 

 

10. Tejpa fast de två mindre aluminiumbitarna på den ena sidan vikningen på kartonbiten 

så som bilden nedan visar på vänster sida.  

Tejpa sedan fast varsin kabel på varsin aluminiumbit. OBS se till att den avskalade 

delen kommer i kontakt med aluminiumfolien! 
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11. Tejpa sedan fast den kvadratiska aluminiumbiten på den andra sidan kartongbitens 

vikning. Se bilden ovan till höger. OBS när kartongen viks ihop så ska den stora 

aluminiumkvadraten ha/få kontakt med de båda aluminiumrektanglarna! 

 

12. Fäst de svarta krokodilklämmorna mellan den ena svarta kabelns (på kartongen) 

avskalade del och batteriets långa bleck (minus). 

   

 

13. Fäst de gula krokodilklämmorna mellan batteriets korta bleck (plus) och summerns 

röda avskalade kabel. OBS det är viktigt att den röda kabeln kommer mot batteriets 

korta bleck (plus) annars fungerar inte summern.  
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14. Fäst de vita krokodilklämmorna mellan summerns svarta kabel den andra svarta 

kabelns (på kartongen) avskalade del. 

   

 

Tips vid genomförandet 
 

När det gäller koppling med en så kallad summer så är det viktigt att koppla plusblecket på 

batteriet till den röda kabeln för annars så blir det inget ljud. 

 

Det är viktigt att alla foliebitar på kartong kommer i kontakt med varandra för att få 

strömbrytaren att fungera. 

 

Vid själva kopplandet så är det viktigt att metallytorna kommer i kontakt med varandra 

exempelvis vid koppling mellan kabel och krokodilklämma, därför så ska 1-2 cm av kabeln 

vara avskalad.  

 

Tips till barnen! 
 

Lägg gärna strömbrytaren under en stolsdyna i köket så att summerns börjar låta när någon 

vuxen sätter sig på stolen.  

 

Förväntat resultat 
 

Det förväntade resultatet är att summern ska börja surra när kartongbiten viks ihop och 

foliebitarna får kontakt med varandra.  

 

Förklaring för barn  
 

En enkel förklaring som barn kan komma att förstå och kunna relatera till ett vatten- och/eller 

sandhjul. Om det hälls sand eller vatten i tratten så snurrar hjulet och om man inte häller sand 

eller vatten i tratten så snurrar inte hjulet. När vattnet/sanden rinner ner och får hjulet att 

snurra så är kretsen sluten, det vill säga på. Och när vattnet/sanden inte rinner ner och hjulet 

strå stilla så är kretsen bruten, det vill säga av.   

 



 36 

 
Bilden tagen från http://lekmer.se 

 

 

Förklarning för vuxna 
 

Experimentet med att göra en strömbrytare visar på hur man kan bryta och sluta strömmens 

krets, som man gör med en vanlig strömbrytare till exempelvis en lampa. När 

aluminiumfoliebitarna, på varsin del av kartongen, får kontakt så sluts strömkretsen och 

summern surrar som ett resultat på detta. När aluminiumfoliebitarna inte har kontakt så är 

strömkretsen bruten och summern surrar inte.  

 

 

Mål 
Genom detta experiment så kan vi påvisa hur strömmen i exempelvis en taklampa fungerar 

genom den slutna kretsen. Hela kedjan av komponenter måste ha kontakt för att summern ska 

kunna surra. Det samma gäller exempelvis taklampan, när man trycker på lampknappen till 

av-läge så bryts strömmen och lampan slocknar, när man trycker på lampknappen till på-läge 

så sluts strömmen och lampan tänds.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

5.3 Enkät nr 2. Teknik i förskolan. Frågeformulär nummer 2 

 

1. Hur viktigt anser du att arbetet med ämnet teknik är i förskolan? (kryssa i ruta) 

 

Inte alls viktigt         mindre viktigt              ganska viktigt            väldigt viktigt 

                                                                 
 

Kommentar:……………. 

 

  

 

1. Arbetar du regelbundet med ämnet teknik i barngruppen? (exempelvis 1 gång i 

veckan) 

 

Stämmer inte alls         stämmer till viss del          stämmer ganska väl     stämmer helt  

                                                                           
 

       Kommentar:……………. 

 

 

 

2. Innehar du enligt dig själv tillräckligt med kunskap och intresse för att ”undervisa” 

teknikämnet i en barngrupp?  

 

Stämmer inte alls         stämmer till viss del          stämmer ganska väl     stämmer helt  

                                                                           
 

       Kommentar:……………. 

 

 

 

3. Har du någon teknikutbildning eller något specifikt egenintresse för teknik?  

 

Universitet/Högskola     Komvux     KY-utbildning    Gymnasium       

                                              
 

Fortbildningskurs        Eget intresse 

                          
 

        Kommentar:……………. 
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4. Hur ser du på dina kollegors intressen/kunskaper för ämnet teknik?  

 

Mycket bristfälliga     ganska bristfälliga   delvis goda        väldigt goda  
 

                                                      
 

Kommentar:……………. 

 

 

 

Hur bra stämmer nedanstående påstående?  (gäller frågorna 5-11): 

 

 

5. Det finns tillräckligt med möjligheter för barnen att utforska teknik i förskolan. 

 

Stämmer inte alls         stämmer till viss del          stämmer ganska väl     stämmer helt 

                                                                           
 

a) Vilka möjligheter kan du se? Ge exempel. 

 

 

 

b) Vilka möjligheter saknas enligt dig? Ge exempel. 

 

 

 

6. Tekniklådorna har gjort mig mer intresserad av ämnet teknik. 

 

Stämmer inte alls         stämmer till viss del          stämmer ganska väl     stämmer helt  

                                                                           
 

Kommentar:……………. 

 

 

 

7. Som pedagog ger jag barnen tillräckligt med stimulans och inspiration för att bli 

nyfikna på att upptäcka teknik i vardagen. 

 

Stämmer inte alls         stämmer till viss del          stämmer ganska väl     stämmer helt  

                                                                           
 

Kommentar:……………. 
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8. Du saknar någonting för att kunna ge barnen stimulans och inspiration.  

 

Stämmer inte alls         stämmer till viss del          stämmer ganska väl     stämmer helt  
 

                                                                           
 

       Kommentar:……………. 

 

 

 

9. Du och dina kollegor ger varandra positiv feedback och inspiration att arbeta med 

ämnet teknik i barngrupperna. 

 

Stämmer inte alls         stämmer till viss del          stämmer ganska väl     stämmer helt 

                                                                           
 

       Kommentar:……………. 

 

 

 

10. Jag har tillräckligt med information, material och fortbildnings-möjligheter för att ge 

barngruppen ”undervisning” i ämnet teknik.  

 

Stämmer inte alls         stämmer till viss del          stämmer ganska väl     stämmer helt  
 

                                                                           
 

       Kommentar:……………. 

 

 

 

11. Alla pedagoger har gemensamt arbetet fram rutiner och tagit fram material till 

”undervisningen” som ska användas i barngrupperna i ämnet teknik. 

 

Stämmer inte alls         stämmer till viss del          stämmer ganska väl     stämmer helt  

                                                                           
 

       Kommentar:……………. 

 

 

 

 

Vid frågor kontakta Diana Gjertz 

070 672 03 66 

026 19 58 69   Tack på förhand! 
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