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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur revideringen av förskolans 

läroplan, lpfö 98, har påverkat förskollärarens förhållande till ämnet teknik. Arbetet har haft 

fokus på ett enkelt egentillverkat teknikmaterial som några förskollärare fick arbeta med. 

Detta arbete utvärderderades senare med såväl enkäter som intervjuer. 

 

Resultatet av undersökningen visar att förskollärarna ännu inte har kommit igång med 

teknikarbetet i förskolan. Orsaker till detta kan vara exempelvis pedagogernas rädsla och 

okunnighet om ämnet samt brist på förslag  till hur ämnet ska presenteras i en barngrupp. 

Arbetet med teknikmaterialet har gett dem en större förståelse för begreppet teknik och 

positivare attityd till teknik i förskolan. 
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1. INLEDNING 
 

I och med revideringen av förskolans läroplan, Lpfö 98 år 2010, markerades betydelsen av de 

naturvetenskapliga ämnena och teknik tydligare. Med anledning av detta vill jag se om ett 

lättarbetat teknikmaterial kan hjälpa förskollärarna att få upp ögonen för teknikämnet och se 

om de kan få en ökad medvetenhet om all teknik som finns i vår vardag. 

Ofta innehåller en dag på förskolan mer teknik än vad många förskollärare själva är medvetna 

om. Att tillbringa en timme i målarrummet eller i byggvrån innebär mycket teknik. Att man 

som förskollärare går till byggrummet och använder sig av byggklossarna kan vara för att 

undersöka de geometriska formerna. Då är det bland annat matematik man vill förmedla till 

barnen. När man exempelvis bygger ett torn av klossar så blir det mycket teknik, kan man 

sätta klossarna hur som helst, eller måste de sättas på ett visst sätt?  Att låta barnen bygga av 

återvunnet material, mjölktetror, pringlesrör, burkar och annat får dem att fundera och 

konstruera de mest fantastiska byggnationer. Konstruktion är teknik, vilket många barn 

uppfattar som spännande och intressant.  

 

Genom att tillverka ett material som behandlar enkel teknik och sedan låta förskollärarna 

jobba med det i barngrupp hoppas jag få reda på om detta material kan påverka förskollärarna 

att jobba mer med teknik. Inga färdiga prototyper kommer att finnas i materialet som 

förskolorna får. Förskolebarnens fantasi ska få vara vägledare. Då kommer jag 

förhoppningsvis att kunna se hur de använder teknik och hur de tänker runt detsamma.  

Syftet är att undersöka om ett enkelt teknikmaterial kan påverka utvalda förskollärarnas 

uppfattning om teknik. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Vad säger läroplanen och andra om teknikämnet i förskolan? 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

  

 utvecklar sin förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och 

 samhälle påverkar varandra, 

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

fungerar, 

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

 material och redskap  

           (lpfö 98:s revidering 2010, i fortsättningen benämnd lpfö98/10, sid 10 - 11)  

 

 

Förskolläraren ska ansvara för 

  att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

 stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik 
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Arbetslaget ska 

 utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt 

för matematik, naturvetenskap och teknik 

 

Vidare står det att läsa i förskolans läroplan: 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 

omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans 

verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. 

Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. 
(lpfö98/10, sid 10,11)  

 

Bjurulf (2013) skriver att satsningar som har gjorts och görs inom teknikämnet för 

förskollärare, handlar om att under ett tidigt skede stimulera ungdomar och barn inom ämnet 

teknik. Bjurulf påpekar även den genomförda revideringen av läroplanen vilken har inneburit 

att det tillkommit två specifika mål för förskolans verksamhet. Bjurulf skriver även om att 

förskolorna jobbat med teknik innan revideringen, men att ordet pyssel används istället för 

ordet teknik. Teknik, ordet i sig, menar Bjurulf har varit för många, eller fortfarande är, 

skrämmande och otäckt och kan även ses som avancerat, svårt och komplicerat. 

Bjurulf skriver om förskollärare som använt sig av teknikpromenader med barnen, för att hitta 

hjul. Detta projekt ledde till att barnen blev inbitna hjulletare och involverade hela sin släkt i 

letandet av olika hjul. Barnen hittade hjul på olika saker, inte bara på fordon som de hade talat 

om på förskolan. Med dessa teknikpromenader kan man belysa enkel teknik för barnen samt 

få olika användnings områden för en och samma sak som i detta fall hjulet. Här menar Bjurulf 

att förskollärarna får göra barnen medvetna om olika tekniska lösningar. Vidare går det att 

läsa i Teknik & matematik i förskola och i förskoleklass (2012) som tidningen Förskolan gett 

ut, där finns rubriken: ”Allt är inte teknik – men mycket”. Efter denna rubrik följer en intervju 

där frågan: ”Du säger att det är vanligt med missuppfattningar om vad teknik är. Vad tänker 

du på?”. Svaret besvaras på följande sätt: ”-Att många är oklara över vad som skiljer 

kunskapsområdena teknik och naturvetenskap. Teknik är något av människan skapat för att 

lösa problem eller tillfredställa behov. Naturvetenskapen, däremot, handlar om att förklara 

fenomen i naturen, och den är inte människoskapad.” ( Teknik & matematik i förskola och 

förskoleklass, temaserie från tidningen Förskolan, 2012, sid 31) 

Inom ämnet teknik har även högskolor märkt att ansökningar till tekniska utbildningar har 

minskat, detta skriver Svärdh(2013). I samma avhandling påpekas att bristen på tekniklärare 

oroar Skolverket. Vidare skriver han att det har gjorts olika satsningar för att öka intresset för 

teknik med mindre tävlingar och större tävlingar som kan sträcka sig över flera år. 
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1.2 Litteraturgenomgång 

 1.2.1 Vad är teknik? 

 

Ordet teknik betyder: ”sammanfattande benämning på alla människans metoder att 

tillfredställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål”(Nationalencyklopedin) 

 

Bjurulf (2013) skriver: 

 
Mycket av vardagens teknik tenderar att bli osynlig för oss då den tas för given. 

Vi tänker exempel inte på hur saker och ting fungerar förrän de inte fungerar 

och då inrymmer uppmärksamheten ofta en känsla av irritation. ’Teknik är bra 

när den fungerar!’, är ett inte alldeles ovanlig uttryck. (Bjurulf, 2013, sid 21) 

 

I vår vardag använder vi människor många olika artefakter för att hjälpa vår kropp uträtta alla 

våra olika dagliga behov, behov som oftast ligger utanför kroppens egna förmågor. I 

människans historia, har vi använt grenar för att skörda de frukter som sitter allra högst upp i 

trädet. Även stenar har användas för att få en starkare arm, vilket är bra för att krossa en nöt. 

Både stenen och grenen är typiska exempel på naturresurser som människan använt i alla 

decennier för att förstärka kroppens egna förmågor.  De artefakter som människor uppfunnit 

har vissa egenskaper och är konstgjorda.  

 

Teknik handlar om sådant som vi människor konstruerat och det är ju så att teknik ska fungera 

och naturvetenskapen ska vara sann.  Gränsen mellan naturvetenskapen och tekniken kan vara 

svår att finna fram eftersom naturvetenskapen kan behöva mycket av teknikens olika tekniker. 

Det förekommer för sällan att vuxna och barn experimenterar i förskolan, en anledning kan 

vara att de vuxna känner sig osäkra. Barnen ska få en möjlighet att tidigt manipulera med 

naturvetenskapliga experiment under vägledning av vuxna. Det är viktigt att båda könen ges 

denna möjlighet för utveckling och intresset för ämnet teknik. 

 

Teknik bygger på uttryck som exempelvis, ”för att” eller ”meningen med detta är”. Dessa två 

uttryck är viktiga inom just tekniken, för att vi människor gör det ena eller det andra för att nå 

våra mål. Eftersom tekniken är ett mänskligt väsen så utvecklas hela tiden olika tekniker och 

tyvärr blir vi människor aldrig riktigt nöjda. Denna utveckling påpekar Sjöberg(2000) kan ha 

både fördelar och nackdelar, inte alla tekniska lösningar, som i början verkade bra, är så bra i 

slutändan. Många äldre lösningar förnyas och får nytt liv, vilket beror på oss människors jakt 

på nya tekniker och nya krav från vår tillvaro.  

Sjöberg beskriver teknik så här:  

 
Man kan beskriva teknisk verksamhet på olika sätt. Många tycker att det är klargörande 

att dela in teknik i olika kategorier beroende på vad den uträttar. I stort sett all teknik hör 

till någon eller några av kategorierna lagra, omvandla, transportera eller styra. (Sjöberg, 

2000, sid 43) 

 

Axell och Hallström(2013) skriver om Otto Witt och hans många böcker och tidskrifter han 

skrev medan han levde. De skriver om Ottos tekniska Berättelser för unga och gamla som 

publicerades 1914,  vilken inehåller 17 olika berättelser. Dessa berättelser beskriver 

vardagliga tekniska artefakter som exempelvis bläckpennan, tågbrons svagaste punkt och 
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glödlampan. I en av sina böcker som är till barn får ett leksakståg liv och då får han även in  

ekonomiska och sociala faktorer samt transporter av olika slag för samhället.  På detta vis 

menar författarna att Otto Witts berättande historier behandlade tekniska artefakter i vår 

vardag.  Att då ha en sagostund med barnen där de får följa med på en teknikresa med 

vardagliga artefakter är, enligt min mening, en bra pedagogisk grund för fortsatt teknikarbete.  

Detta är ett enkelt sätt att börja jobbet med teknik i förskolan. 

 

 

 

 1.2.2 Om teknik och kunskap i teknik 

 

Sjöberg (2000) skriver:  

 
Att teknik handlar om människans metoder gör också att vi inte räknar in sådant som 

förekommer i naturen.  Djur och växter gör mycket som liknar människors teknik, 

men hör alltså inte till det vi vanligen menar med teknik. Men det betyder inte att det 

som finns i naturen saknar intresse ur teknisk synpunkt, utan det är ofta givande att 

göra jämförelser. (Sjöberg, 2000, sid 6)  

 

Vidare står det om förståelsen av ämnet teknik inte bara innebär förståelsen i sig utan hur 

olika tekniska anordningar fungerar. Det viktiga är inte heller vad de gör och hur man 

använder dem. Detta som många i första hand tycker borde vara viktigt för en användare eller 

konstruktör.  Tekniskt självförtroende, är något många vuxna saknar. Detta är något som 

måste övervinnas av förskollärarna. 

 

Sjöberg (2000) skriver att en hel del teknik och kunskap om teknik ingår i den normala 

skolutbildning som finns. Alla elever i den svenska skolan måste läsa teknik, vidare skrivs att 

vi kan räkna in andra ämnen i vår inlärning om teknik, exempel slöjden och hemkunskapen. 

Även i andra ämnen anser Sjöberg tekniken har en stor del exempel historia, 

samhällsvetenskap och historia.  

 

Att tekniken bjuder på lösningar och inte besvikelser är viktigt. Enligt mina erfarenheter från 

förskolan är det viktigt att som förskollärare våga. Man blir vis av sina misstag och barnen lär 

av sina misstag. Teknik är ett bra ämne att diskutera.  

 

En förskola i Uppsala har haft inriktning mot naturvetenskap och teknik
1
 sedan de startade. 

De har fått hjälp av Uppsala universitetet och dess lärarutbildare. De har snickarbänkar, 

brädor, verktyg ute där barnen själva får prova, självklart med en vuxen med sig. Även de 

yngsta barnen får jobba med förskollärarna och använda sig av teknik, de får sköta 

skötbordshissen, bygga lego, klossar och bilbanor som har lutande plan.  De äldre barnen får 

jobba mera med konstruktion. De har även en ellåda och en magnetlåda tillgänglig för barnen 

att arbeta med.  

Att utforska enkel teknik enligt gengerpedagogik kan vara ett vinnande koncept. Att få 

förklara ett händelseförlopp om vad som händer i experimentet exempelvis. På det viset kan 

barnen närma sig ett  nytt språk och en ny kunskap i det aktuella ämnet teknik. I 

gengerpedagogiken får barnen lära sig att olika ämnesbegrepp hänger ihop och att olika texter 

har olika syften, i detta fall handlar det först och främst om instruktioner och att förstå enkla 

instruktioner. 

                                                 
1
 Polacksbackens förskola i Uppsala  
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Svärdh(2013) har skrivit om en skola i USA där det testade att använda ett ”kit” på kemi- 

undervisningen istället för den traditonella litteratur som fanns. De barn som hade gjort 

praktiska övningar hade efter projektet fått mera kunskap än den grupp som använde sig av 

det traditionella inlärningssättet.  Denna metod gynnade de lågpresterande eleverna bäst. Det 

påpekas även att det finns mycket få studier av just denna typ som gjordes i USA som har 

negativa resultat. Bara ett resultat som vissat annorlunda  nämns. I dag finns NTA-lådor till 

både förskolor och skolors förfogande. Dessa NTA-lådor kräver kunniga lärare annars anser 

han inte att materialet används till fullo i barngrupperna. Vidare skriver han att tidig forskning 

talar för att lärare är nöjda med NTA-lådornas innehåll och att elever är engagerade inför 

arbetet med lådornas innehåll (Svärdh, 2113). 

 

 

1.2.3 Varför teknik i förskolan? 

Bjurulf (2013) anser att det idag är viktigt med teknikundervisning på förskolan eftersom vi 

lever i ett samhälle som är beroende av teknik. Med detta menar hon att barn behöver komma 

i kontakt med teknik tidigt för att utveckla sitt intresse för tekniken och ta till sig de kunskaper 

de behöver. Detta betyder att förskollärarna behöver använda ordet teknik när de pratar med 

barngruppen. Vidare påpekar hon att teknik i barnens vardag är de enkla saker som finns i 

deras vardagliga liv exempelvis gungan, cykeln, pulkan, dörrhandtaget och gaffeln. Dessa är 

exempel på artefakter som människan uppfunnit för att förenkla sin vardag och fylla olika 

behov. Att här visa på olika konstruktioner på samma artefakt kan vara ett sätt att visa barnen 

att inga givna lösningar på samma problem finns, utan att någon måste se ett behov och vilja 

fylla behovet. Vidare beskrivs vikten av att små barn får lära sig teknik tidigt då det är i 

människans första år det har stor betydelse för det fortsatta lärandet och därför ska tekniken i 

förskolan vara ett positivt lärande. För att inte tala om leksaker och alla våra olika tidsåldrar. 

Vi har ju haft exempelvis stenåldern som av namnet att döma har att göra med de artefakter vi 

under denna tid använde var gjorda av just sten. Vad ska vi då kalla den tidsålder vi nu lever 

i? Den är ju full av teknik och tekniken har en väldigt stor del i vårt vardagliga liv. Då är det 

av största vikt att det införs teknik så tidigt som möjligt i förskolan är anser Bjurulf. 

Att förskollärarna är medvetna om och kan urskilja enkel teknik är viktigt. Att använda saker 

som finns i barnens vardag är lätt, exemplevis att låta barnen känna kittlet i magen när de får 

svingas högt i gungan. 

 

Bjurulf fortsätter om ordet pyssel. Hon anser att man kan använda ordet pyssel när man 

verkligen pysslar som ett tidsfördriv. Man ska däremot inte använda ordet pyssel om man 

löser problem, konstruerar eller uppfyller ett behov, då ska ordet teknik ska användas.     

”Positiva erfarenheter inrymmer en avdramatisering av teknikbegreppet, där utgångspunkten 

är det som står i läroplanen, nämligen att barnen ska få erfarenheter av teknik i vardagen – 

barnens egen vardag!” (Bjurulf, 2013, sid 17) 

Hon påpekar även att förskollärarna ska agera som medupptäckare samt att man som 

förskollärare öppnar sina teknikögon. Detta  är det bästa sättet som förskolläraren kan bidra 

till att barnen får uppleva tekniken i deras vardag och att ge tekniken en självklar plats i 

förskolan. 

 

Vidare påpekar Bjurulf att revideringen av Lpfö98 drog med sig kompetensutveckling av 

förskollärare. Här anser hon att de fått en ändrad syn på ämnet vilket har stor betydelse för hur 

barnens intresse tas upp och att nyfikenheten hos barnen växer. De som fått 

kompetensutveckling inom teknik har fått en annan syn på teknikundervisningen, dessa kan i 
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sin tur möta ämnet och uppfylla det som står i läroplanen. Vidare att det är viktigt att barnen 

möts av förskollärare som ger dem en positiv bild av ämnet teknik och att de visar glädje i att 

använda ämnet teknik i barngruppen. 

 

Vikten av att förskollärarna är medupptäckare, fångar barnens intressen och utgår från dessa 

är viktigt. Små barn har en annan syn på sin vardag än vad de större barnen har. Att 

exempelvis knäppa av och på lampan kan för ett litet barn vara otroligt fascinerande och då 

bör man som förskollärare fånga tillfället och bli medupptäckare. Det är även viktigt att ta 

tillvara på barnens upptäckter i vardagen och sedan använda dem på förskolan, lika viktigt är 

det att lyssna på barnen och deras funderingar och låta dem prova sig fram via sina teorier. 

Bjurulf påpekar att det inte är viktigt att förskolläraren har svar på alla barnens frågor, utan 

det viktigaste är att de väcker nyfikenheten hos barnen och att det tillsammans tar reda på det 

problem som ska lösas, forska vidare via den entreprenöriella modellen. 

 

I Teknik & matematik i förskola och förskoleklass (2012) har Bjurulf i en intervju svarat på 

frågan: - ”Varför ska barn lära sig om teknik i förskolan?” Här pratade hon om den 

internationella konkurrensen som Sverige kommer befinna sig i framtiden om vi har 

kompetens och uppfinningsrikedom bland Sveriges befolkning. Detta anser hon är viktigt ur 

ett näringslivsperspektiv. Ur ett personligt behov anser Bjurulf att alla barn behöver 

problemlösning och kreativitet för att stimuleras. I samma intervju pratas det även om att 

bygga ett självförtroende runt teknik och att det är viktigt att förskollärarna använder ordet 

teknik i barngrupperna. Man får ta hjälp av andra, man behöver som sagt inte kunna allt. 

 

I Teknik & matematik i förskola och förskoleklass skrivs det om att man som förskollärare får 

söka information i böcker och på internet för att främja sitt eget lärande. Man ska ju väcka 

barnens intresse för tekniken och då är det väldigt bra om man exempelvis har testat 

konstruktionen man ämnar presentera innan. Att här få barnen att diskutera och komma fram 

till olika hypoteser är viktigt. Sedan gör det inte så mycket om resultatet inte blev riktigt som 

det var tänkt, då har man istället som förskollärare ett ypperligt tillfälle att diskutera och 

omkonstruera med barnen för att få konstruktionen att fungera.  

Förskollärarna på förskolan Magneten som är intervjuade i ”Teknik & matematik i förskola 

och förskoleklass” pratar om att man som förskollärare måste ha sina teknikglasögon på sig. 

De anser att man kan fundera på hur man ska benämna det som man på just sin förskola gör 

och vad som är teknik och inte. På förskolan Magneten visar de barnen enkel teknik, barnen 

får sedan uppleva tekniken på egen hand eller med hjälp av en förskollärare. Att de inte 

förstår direkt är inget som oroar dem, förståelsen kan komma senare anser de. 

Att benämna saker med rätt namn anser de på förskolan Magneten är viktigt, att såg heter såg 

och att spik heter spik. Det finns även satt regler för dessa ”farliga” saker, exempelvis har 

barnen lärt sig att man inte fäktas med sågen, den sågar man med. De poängterar även att man 

inte kan slå in barnen i bubbelplast för att skydda dem, de måste få slå sig på tummen med 

hammaren. Att slå sig på tummen är i sig själv en lärprocess som är viktig i barnens 

utveckling.  

 

Bjurulf (2013) skriver om den forskning som Axell jobbar på, den är vid bokens skrivande 

inte klar. Här skrivs om att tekniken ofta tas tillvara i barnens lek, kreativitet och deras fantasi. 

Vidare skriver hon att Axell påpekar att det är viktigt att teknikundervisningen ska bygga på 

barnens erfarenheter och att det ska vägledas av kompetenta förskollärare.  

”Axell konstaterar att forskning om teknikundervisningen för yngre barn ännu är i sin linda, 

där hennes översikt i sig är ett viktigt bidrag för kunskapsområdet” (Bjurulf, 2013, sid.36) 
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 1.2.5 Andra färdigheter och ämnesområden som utvecklas i samband med 

teknikundervisningen 
 

Som tidigare nämnts har Veronica Bjurulf intervjuats i tidskriften ”Teknik & matematik i 

förskola och förskoleklass” 2012.  En fråga är om just andra ämnesområden som behandlas 

under teknikundervisningen. Samhällskunskap svarar hon, eftersom vi har en naturlig 

koppling till samhället inom tekniken. Tekniken finns ju runt oss hela tiden och den används 

för att lösa olika problem exempelvis inom miljöförstöringen. 

 

Mylesand (2007) påpekar att det i bygg och konstruktion inte bara handlar om just teknik utan 

även om demokrati, det är viktigt att få vara delaktig.  I bygghörnan finns även chansen för 

barnen att diskutera och samarbeta, exempelvis med frågor som: ”Vem ska jag bygga med? ” 

(Mylesand, 2007, sid 38).  Dessa diskussioner hade nog inte kommit till om inte 

förskollärarna hade väckt nyfikenheten hos barnen. Vidare påpekar hon om att ge barn en 

uppgift, exempelvis att bygga Ölandsbron, får man in ämnet samhällskunskap. Ritningar kan 

få barnen att kommunicera med varandra (Mylesand, 2007).  

Hela vårt samhälle består av mötesplatser på vilka diskussioner kan uppstå. Här anser 

Mylesand även att förskollärarna får chans att kommunicera och diskutera sina olika 

lärdomar, att ta del av varandras erfarenheter är en viktig sak för både barn och vuxna. 

Mylesand fortsätter sedan skriva om arbetet med Ölandsbron, där samarbetade tre barn och 

ingen maktstruktur fanns i uppgiften, utan den byggde på utmaning och samarbete mellan 

barnen. Här använde två av barnen sin ritning, det tredje barnet, som de själva valt, tittade inte 

alls på ritningen. Det tredje barnet förde in kaplastavar som inte fanns med på den ritning de 

två andra barnen gjort. Men ingen konflikt uppstod, de diskuterade och samarbetade mot ett 

gemensamt mål. Här anser författaren att barnens språkliga utveckling utmanas i bygg och 

konstruktion, att barnen utvecklar sitt språk via kommunikation och beskrivning av vad som 

görs och vad de har använt. Även att de får en förståelse för alla de olika begrepp som finns 

inom just bygg och konstruktion. Vidare skrivs om hur relationer både skapas och utvecklas 

med hjälp av aktiviteter i bygghörnan. Det utforskande barnet kommer fram och som 

förskollärare får man finnas till för att stödja, lyssna och hjälpa barnen att komma vidare i sitt 

utforskande och ge dem utmaningar med olika idéer och material. Mylesand påpekar vidare 

att man som förskollärare ska fundera på vad för material som ska finnas och vilka material 

som ger barnen mest utmaningar. Det ska finnas en bra blandning i bygghörnan, de 

begränsningar som ofta sätter stopp för byggande är förskollärarna, inte barnens fantasi.  Av 

materialval finns inga begränsningar. Att få kasserat material från olika företag är bra, då får 

man in miljötänk och odlar en tanke om ett hållbart samhälle hos barnen redan från tidig 

ålder. Vidare tas det upp om att använda naturmaterial i byggandet. Detta för att det är 

återigen viktigt för barnen att få ett sammanhang mellan naturen och tekniken. Att plankan 

och papperet vi konstruerar saker med faktiskt kommer från ett träd i skogen. Detta medför att 

diskussioner om naturkunskap och återvinning med barnen blir naturligt. 

Hur man i byggrummet har organiserat alla de olika materialen är viktigt. Att sortera de i 

olika lådor är en enkel och bra idé.  Då får barnen lära sig sortering som hör till matematiken, 

Dessutom tränas barnen att plocka undan och att hålla ordning så att även kompisarna hittar. 

Det kreativa tänkandet främjas om materialet är överskådligt. Viktigt är att inte städa sönder 

utan låta det vara inspirerande så att kreativiteten kan flöda obegränsat. 

 

I Lpfö 98/10 står det om att alla barn ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och 

reflektera, de ska också ha möjligheten att enskilt få fördjupa sig i en fråga, söka svar och 

lösningar. Barn är duktiga på att få med sig kunskap genom lek, samspel och sitt skapande. 

Även genom att iaktta, samtala och reflektera samlar de på sig information. Genom att jobba 
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på ett temainriktat arbetssätt kan man lära barnen sammanhang. Här finns också att forma, 

konstruera och använda olika material i tekniklärandet.  Med detta får barnen mer än bara 

teknik, som t.ex. samspel, matematik, språkutveckling och konstruktionsidéer. 

 

Förskolläraren ska se till att förskolan använder ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt 

deltar och att respekt för alla olika individer skapas via barnens solidaritet till varandra. Här 

ska man som förskollärare arbeta på ett sätt så att barnen får lära sig att vi alla är olika och 

kan ha olika värderingar och synpunkter. Förskolan ska även jobba för att barnens nyfikenhet 

och lust för att lära, blir självständig och lär sig hantera konflikter, både enskilt och i grupp. 

En bra träningsuppgift för detta är att arbeta med konstruktionsritningar. 

Vidare tränas motorik, koordination och kroppsuppfattning när man använder teknik.  

I Motorik, lek och lärande (Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002) står:  

 
Eftersom kroppen finns med i varje sammanhang och i alla situationer som den 

enskilde individen hamnar i, får vi erfarenheter som sätter sig i kroppen, och utifrån 

dessa erfarenheter börjar vi förstå världen. Därmed är kroppen vår primära instans för 

förståelse, det är kroppen som först förstår världen. Man känner det i kroppen, innan 

man med tanken har förstått vad som händer. Vi kan säga att erfarenheten kommer 

innan erfarenheten analyseras, och att upplevelsen är en förutsättning för att förstå 

upplevelsen. (Jagtøien et.al, 2002, sid 13).  
 

Vidare tas det upp om att vi är beroende av att fungera i de olika sociala sammanhang vi 

kommer bli utsatta för under vår livstid. Författarna beskriver motorikinlärningen som ”en 

serie processer kunna till träning eller erfarenhet som leder till relativt permanenta 

förändringar i förmågan att utföra motoriska färdigheter” (Jagtøien et.al, 2002, sid 61).  

Förklaringen av grovmotorik är de stora muskelgrupper som finns i armar, rygg, mage och 

ben.  Finmotoriken är istället de små precisa rörelser som sker med händerna, i ansiktet och 

med våra fötter. Att bygga pärlplattor eller att rita är bra tekniker för träning inom finmotorik, 

här spelar öga – hand koordinationen in, muskelkraften måste stämma överens med 

avståndsbedömningen för att detta ska klaffa. Att träna grovmotorik kan vara en sådan enkel 

sak som att sitta stilla på stolen när kompisarna berättar vad de har skapat.  

 

Bjurulf (2013) skriver om entreprenöriellt lärande i undervisningen och då är det inte bara 

teknik som spelar in. Man kan främja barnens intresse för teknik om deras upptäckarlust blir 

bemött av kunniga förskollärare. Här är det viktigt att uppmuntra barnen att använda sin 

kreativitet och ge dem tid till att reflektera och att stimulera dem via utmanande frågor. Att 

arbeta på detta sätt, entreprenöriellt, är enligt Bjurulf inget nytt, detta har man gjort i alla tider 

och det är så vi har kommit framåt inom teknikutvecklingen. 

I skolans läroplan finns ett entreprenöriellt lärande vilket Bjurulf även anser borde finnas med 

i förskolan för att barnen ska förberedas på de vardagliga situationer de kommer möta i livet. 

Det stärker barnens självförtroende och deras ansvarstagande. Detta i sin tur tar med sig deras 

nyfikenhet och samarbetsförmåga vidare i livet (Bjurulf, 2013). 
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1.3 Frågeställning 

Syftet med detta arbete är att ta reda på om ett enkelt teknikmaterial påverkar förskollärarnas 

uppfattning om ämnet teknik i förskolan. Detta har gjorts med hjälp av dessa två 

frågeställningar. 

   

*  På vilket sätt kan ett enkelt teknikmaterial påverka förskollärarnas inställning till teknik i 

    förskolan ? 

*  Hur har revideringen av läroplanen påverkat de utvalda förskollärarnas uppfattning om  

    teknik i förskolan? 

  

 

2 METOD 
 

Metoden för detta arbete grundar sig på intervjuer med personal från två förskolor i en mindre 

kommun i mellansverige. Personalen har tagit del av ett arbetsmaterial i teknik som har testas 

i barngrupper. 

 2.1 Urval 

I detta arbete har två förskolor valts och de har fått tillgång till utbildningsmaterialet. 

Förskolorna är utvalda efter deras geografiska lägen. De har samma förskolechef  men trots 

det en del olikheter. En av förskolorna har två avdelningar, den andra håller nu, under 

skrivandets gång på att omorganisera så att det blir en avdelning där de kan jobba med barnen 

i mindre grupper. De båda förskolorna ligger utanför staden i ett bostadsområde och har lätt 

tillgänglighet till skogen.  De ligger efter samma väg och nästan mitt emot varandra.  

De avdelningar som blivit utvalda har barn mellan 3-5 år. Urvalet av de som fick jobba med 

materialet gjordes av pedagogerna på respektive förskola enligt givna instruktioner. Det var  

flickor på en förskola, respektive pojkar på de andra förskolan. Ambitionen i början av arbetet 

var att ha en medveten genusstrategi och jämföra de båda grupperna. Betydelsen av detta 

minskade under arbetets gång och fokus föll på det tillverkade materialet i sammankoppling 

med lpfö98/10. 

 

Förskollärarna fick skriftliga instruktioner att välja åtta barn och lottning om vilken förskola 

som skulle välja pojkar respektive flickor gjordes. Sedan valde förskollärarna vilka barn det 

blev,  endast med vetskap om att de skulle vara med om en undersökning inom ämnet teknik i 

förskolan. Även förskolechefen på förskolorna har blivit informerade om vad uppgifterna 

innebär. Alla barn har fått hem en fullmakt till sina föräldrar för att bekräfta att de får vara 

med i undersökningen. Sedan delade förskollärarna ut en ny fullmakt till de barn de valt ut för 

uppgiften. Förskolechefen och de förskollärare som medverkat har också fått en fullmakt att 

skriva på. Detta förfarande var nödvändigt för att föräkra sig om att allt blir etiskt korrekt, 

vilket också kändes skönt för mig. En fullmakten försvann från ett barn på en förskola, vad 

det beror på vet jag inte, men en fullmakt saknades, så det barnet är inte medräknat vid 

resultatet. Vidare fick förskollärarna instruktioner om att dokumentera lärprocessen vid varje 

tillfälle, de fick instruktioner om att både göra minnesanteckningar och att fotografera. I 

lpfö98/10 står det: 

 
Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att 
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utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lär i enlighet 

med läroplanens mål och intentioner. (Lpfö 98/10, sid 14)  
 

Vidare står det: ”Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa 

upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan 

tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens 

mål och intentioner.” (Lpfö 98/10, sid 15)  

Detta motiverar beslutet att det noga skulle dokumenteras. Tidsbristen på många förskolor är 

stor och därför svårt att få ihop dokumentation som man verkligen vill. Att det blev 

förskollärarna som fick jobba med materialet var för att få fram deras ord och deras 

dokumentation. Hur de sedan ser på materialet och deras syn på ämnet teknik. Här fick de helt 

enkelt sätta på sig sina tekniklasögon och upptäcka det roliga och enkla i tekniken.  

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 2.2.1 Intervjuer 
 

Intervjuer med de berörda förskollärarna har genomförts både före och efter att de fått tillgång 

till materialet. Intervjuerna har bestått av fyra frågor både innan (bilaga 1) de jobbat med 

materialet och även fyra frågor efter (bilaga 1) det att de jobbat med materialet i tre veckor. 

Dessa frågor har samband med varandra. De frågor som ställdes efter projektet var av samma 

karaktär som de frågor som ställdes innan arbetet med materialet. Frågorna efter projektet är 

uppföljningsfrågor av de första, eftersom syftet med arbetet var att ta reda på om ett enkel 

teknikmaterial kan påverka de berörda förskollärarna.  De medverkande har även fått i uppgift 

att dokumentera arbetet med foton, minnesanteckningar och observationer. 

Intervjufrågorna har varit desamma på de båda förskolorna. En jämförelse mellan svaren har 

gjorts. Inga citat eller påståenden finns med i resultatet från intervjuerna. Det som varit 

viktigast att ta reda på är om det arbetas med teknik i förskolan eller inte. Av de jämförelser 

som gjorts i intervjuerna har jag fått reda på om det på förskolorna jobbas med teknik innan 

de fått tillgång till materialet och även om arbetet ändrats efter materialet används. 

Intervjuerna som jag gjorde innan jag delade ut materialet var väldigt olika mellan de två 

deltagande förskolorna. Efter den revidering som gjorts i läroplanen har de båda börjat tänka 

mer på ämnet teknik, men inte jobbat aktivt med det. Den ena förskolan hade börjat använda 

sig av orden teknik i barngruppen medans den andra inte hade använt det alls.  

Efter att de hade fått jobbat med materialet intervjuades förskollärarna igen för att se om 

materialet hade gett dem ny kunskaper och erfarenheter. Här var förskolorna mera jämna.  

I varje delmoment finns en enkel svarsenkät med ja- och nejfrågor, för att man ska kunna se 

vad varje delmoment gett förskollärarna för tankar och visdom om just teknikämnet. Dessa 

enkla svarsenkäter fanns som bilaga i varje delmoment i de material som tillverkats. 

Tidsperioden detta arbete sträckte sig över var tre veckor. Anledning är att  materialet de fått 

tilldelat består av fem olika mappar vilka vardera ska bearbetas tre dagar.  

De förskolor som medverkar är medvetet valda. De blev tillfrågade personligen, via ett besök 

där jag presenterade mig själv, mitt arbete och avsikten med arbetet. 

De valda förskolorna fick sedan reda på när de skulle få tillgång till materialet och att de 

sedan hade tre veckor på sig att genomföra uppgifterna. Ett instruktionspapper med alla de 

viktiga datumen inskrivna delades ut. I detta fanns allt i schematisk ordning, alla datum för de 

olika delmomenten, när fullmakterna skulle delas ut och när de skulle samlas in av mig. 

Schemat gjordes för att förskollärarna skulle få ett helt färdigförberett material att arbeta med. 
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Det är min uppfattning att det kan vara skönt som förskollärare att ibland ta till ett material 

som bara är att läsa igenom och att sedan börja jobba med.  

 

2.2.2 Enkäter 
 

Enkäterna är konstruerat så att de är lika för de fem delmapparna för att få fram hur mapparna 

har varit att arbeta med, om uppgifterna varit lätta att förstå och om uppgifterna har fångat 

barnens intresse för ämnet teknik. Se frågorna i bilaga 1. Resultaten preneteras senare under 

resultatavsnittet.  

 

2.2.3 Procedur  
 

Materialet till mapparna, som under arbetets gång ändrades och först var lådor och sedan 

påsar, innehåller enkla tekniska uppdrag med hjulet som gemensam nämnare. Ingen bild på en 

färdig produkt kommer att finnas, syftet är att barnens fantasi ska skapa dessa tekniska 

föremål. Tanken med mapparna är att de ska bli flera olika stora delar med fem små 

delmoment för varje större moment.  Arbetet började med tanken om de fem mäktiga inom 

teknikens värld, med första delmomentet hjulet. Att just hjulet blev första valet är att det är en 

enkel och uråldrig uppfinning och finns i överallt i vår vardag. Tanken på dokumentation 

fanns med eftersom det är något som fått uppmärksamhet bland förskollärare och är något 

som ofta sker parallellt med barnaktivitet på avdelningarna. I lpfö 98/10 finns det skrivet om 

dokumentationen i förskolan. Där kan man, läsa under ”riktlinjer” att man som förskollärarna 

ska ansvara för att dokumentationen ska användas kontinuerligt för att förskolläraren ska se 

att varje barn utvecklas och att barnen får lära sig det som står i läroplanen. Vidare skrivs det  

att man ska använda sig av olika dokumnentationsmetoder för att se barnens vidareutveckling 

och framgång.  Hela syftet med dokumentation ska vara att säkra förskolans kvalitet och att 

barnen får vad som ingår i läroplanen. Med hjälp av dessa arbetsprocesser kan man sedan 

utveckla vad som fungerar i den specifika barngruppen, därav är dokumentationen viktig och 

att den var viktig i arbetet med detta material var, först och främst för förskollärarna. Att de 

får upp ögonen för hur de vidare kan jobba med just ämnet teknik och att de fortsätter jobba 

med tekniken på ett konstruktivt sätt. 

 

Efter att de båda förskolorna var införstådda med vad arbetet krävde av dem och under hur 

lång tid detta arbete skulle pågå, fick de godkänna sitt medverkande. När godkännande fanns, 

kontaktades förskolechefen och fick samma vetskap och ett brev om att de tillfrågade 

förskolorna i dennes rektorsområde svarat positivt på ett deltagande. Med detta brev fanns en 

fullmakt där förskolechefen fick godkänna dessa två förskolors deltagande.  

Efter detta positiva svar från förskolechefen fick berörda förskollärarna skriva under en varsin 

fullmakt för deras deltagande. Därefter delades instruktioner och fullmakter ut till berörda 

barn och förskollärare samt ett dokument med alla datum för hela arbetets gång. Nu kunde tid 

för de inledande intervjuerna bestämmas. Intervjuerna gick bra och de började dela ut de 

fullmakter de skulle till de barn som blev valda utifrån de instruktioner förskollärarna fick. 

Det arbete som skulle utföras hade sammanlagt en tidsplan på fem veckor under hösten 2013. 

 

Första veckan började med inledande intervjuer med berörda förskollärare. Även fullmakter 

och val av barngrupper delades ut denna vecka på respektive förskola enligt instruktioner. 

Fredagen denna vecka samlades fullmakterna in från respektive förskola.  
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Måndagen den andra veckan delades materialet ut till berörda förskollärare följt av en kort 

introduktion om hur de skulle använda materialet. En tid sista veckan bestämdes för 

återlämning. Det bestämdes även en tid för slutintervjuer med förskollärarna. 

Fredag sista veckan var dagen då materialet hämtades in och slutintervjuerna gjordes. 

Enkäter, anteckningar och annan dokumentation samlades in av mig personligen och följdes 

av ett personligt tack till förskollärarna och förskolorna för deras medverkan.  

 

Nu började arbetet med att analysera intervjuer och enkäter. Jag började med de inledande 

intervjuerna med frågor om teknik innan de fick materialet i sin hand. Sedan följde enkäterna 

och slutintervjuerna sist. Denna kronologiska ordning hade under analysens gång namnet 

före-under-efter, då blev ordningen logisk och följa i arbetet. 

 

Intervjuerna har varit korta men meningsfulla för arbetet, den röda tråden har varit teknik och 

alla intervjuerna har spelats in med hjälp av en Iphone. Intervjuerna lyssnades igenom och 

antecknades ner med stödord med avsikten att se dessa två förskolors likheter och olikheter. 

Stödorden utnyttjades för resultatrapport och analys. Alla intervjuerna behandlades på samma 

sätt. Enkäternas frågor har varit desamma i alla de fem olika material mapparna. Att det blev 

en, vid första anblicken, enkel tabell över frågorna var för att man enkelt ska kunna urskilja 

var svaren är lika eller olika. Att ha detta diagram att arbeta efter och analysera utifrån var ett 

enkelt sätt att skilja momenten åt och ändå få fram likheten i materialets olika delmoment. 

2.3 Materialbeskrivning   

Tanken på att utforma ett enkelt teknikmaterial för förskolan kom tidigt.  Att det blev 

uppdelat i fem olika delmoment var något som växte fram under materialets utformning. Hela 

tiden fanns en tanke att arbetet med materialet skulle vara lätt att förstå och enkelt att arbeta 

med. Nedan kommer beskrivning av de fem olika delmomenten var för sig med dess innehåll 

och syftet med innehållet. Förskollärarna fick klara instruktioner och checklistor på vad som 

skulle göras och vad som skulle finnas på förskolan för att materialet skulle kunna användas.  

 

Pedagogmappen 

I denna mapp finns instruktioner till förskolläraren om hur de ska utföra arbetet med 

materialet. Även en förklaring från nationalencyklopedin vad ordet teknik betyder finns med i 

denna beskrivning. I mappen finns förklarat hur de ska jobba med materialet, att det är viktigt 

att de läser igenom innan de börjar jobba med det i barngrupp, att de kollar att material till det 

valda momentet finns på förskolan. Här finns även en uppgift för förskolläraren ifråga. Det är 

att fråga barnen om de vet vad teknik är. Sedan att de efter arbetet med materialet kan ställa 

samma fråga igen och se om barnen ändrat sina svar angående teknik.  

Förskolläraren får även här direktiv att använda sig av ordet teknik när de arbetar med 

materialet i barngruppen för att få barnen uppmärksamma på att det är teknik och att 

materialet bearbetar just teknik (bilaga 2). I denna mapp finns även en checklista med förslag 

till olika material som kan tänkas behövas på förskolan för att jobbet med mapparna ska 

fungera (bilaga 3). 

 

Mapp 1 

I denna mapp finns information om att detta är ett av fem delmoment som finns i 

teknikarbetet. Det förklaras att det det byggs på med fem mappar på vardera moment. Sedan 

ges instruktioner hur förskolläraren ska behandla materialet och att behandlar den tekniska 

uppfinningen hjulet. Här finns även förklaringar till materialet, att tänka på vad man ska säga, 

om det finns det material behövs hemma på förskolan och att de ska låta barnen diskutera. Att 

dokumentation skall göras på den lärprocess som sker. Här nämns även att om barnen frågar 
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saker man som förskollärare inte kan svara på, så får man tillsammans med barnen leta upp 

fakta om just det (bilaga 4). 

 

I denna mapp finns också det första arbetsbladet.  Här finns beskrivet uppgifter till barnen. De 

ska i denna mapp få frågan: Hjul, vad är ett hjul? I denna mapp ges instruktioner att barnen 

ska rita hjul tillsammans med kompisarna på ett stort papper. De ska även prata om vad det är 

för hjul de ritar, var hittar man de olika hjulen. Viktigt att få tala om och bli hörd. 

Här finns även tankar och ideer till förskolläraren. Låta dem fundera, ge ledtrådar. 

Dokumentera hur de diskuterar kan vara bra för senare uppföljning. 

Det är inte bara ämnet teknik som bearbetas i just denna mapp. Vi får även barnen att träna på 

den finmotorik vi kallar pennfattning, historia och samhällskunskap är en stor bit som 

behandlas och vi får in det sociala samspelet. Turtagning får barnen träna på när de sedan var 

för sig ska berätta för kompisarna vad för sorts hjul de ritat och varför (bilaga 5).  

 

 

Mapp 2 

I denna mapp ska barnen gå på hjuljakt. Både ute och inne, låt barnen styra och lyssna hur de 

diskuterar. Var hittar de olika hjulen? Hittar barnen kanske hjul där de inte trodde det fanns 

hjul? 

 

Som förskollärare får man hålla sig i bakgrunden och lyssna på barnens olika tankar. Det är 

här som förskolläraren mest är med som en observant och sekreterare. Viktigt även här är att 

låta barnen fundera, diskutera och leta själva. Men ledtrådar kan vara nödvändiga. Som 

förskollärare får man här vara lyhörd vad barnen diskuterar. 

I denna mapp får vi även in andra ämnen och färdigheter som exempelvis grovmotorik när vi 

går på vår hjuljakt. Matematikens rumsorientering får vi använda oss av, kanske både ute och 

inne, beroende på var barnen väljer att leta. Att samarbeta och spela med i det sociala spelet 

får massor med träning här. Även massor med turtagning, här gäller det att ha tålamod och 

lyssna på kompisen och sedan få visa och säga vad man själv vill (bilaga 6). 

 

Mapp 3 

I denna mapp ska barnen skruva. Med denna mapp finns en påse med någon teknisk pryl som 

är skruvbar. I påsarna vid denna undersökning fanns en bordsfläkt och en bärbar liten 

cd/radiospelare. Här är uppgiften att leta hjul i denna pryl. Hur många hittar de? Finns det 

några konstiga hjul som de inte känner igen? Diskutera med barnen varför de ser ut som de 

gör. Hur tror barnen att hjulen hjälper denna teknik att fungera? Här ska man som 

förskollärare lyssna på hur barnen diskuterar hur tankarna går och här kan ledtrådar vara 

väldigt viktiga. Här kan barnen exempelvis hitta ett kugghjul, då kan diskussionen styras till 

varför har detta hjul taggar?  

Här har vi också andra ämnen som behandlas. Turtagningen återkommer både i form av 

väntan på att få skruva och på att få förklara vad man hittat. Samarbetet och det sociala 

samspelet är väldigt viktiga och stora delar av det vi tränar. Finmotorik får vi genom att vi 

skruvar och pillar loss små hjul i prylarna. Här får barnen chans att fundera och komma med 

olika hypoteser och sedan se om det är som de trodde. Det finns mängder med undersökande i 

just denna uppgift (bilaga 7). 

 

Mapp 4 

Nu kommer vi till konstruktion. I denna mapp ska barnen få konstruera något som kan rulla. 

Vad som ska konstrueras bestäms av barnen, enda kravet är att det ska kunna rulla. 
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Här får förskolläraren ta ställning till om barnen ska få jobba tillsammans eller om det skall 

vara en enskild uppgift för att man inte vid barnens frågor om de får jobba tillsammans ska 

kunna svara direkt. Här finns inga material som är fel. Det är däremot viktigt att 

förskolläraren har försäkrat sig om att det finns saker att konstruera av hemma på förskolan. 

Här är det även viktigt att orden konstruktion och konstruera används. 

Låt barnen exempelvis göra ritningar, bygga efter ritning är träning. 

I denna mapp används även andra ämnen. Vi bearbetar vår fantasi, även här kan barnen ha 

hypoteser hur de ska göra, då kan förskolläraren föreslå att barnen/ barnet gör en ritning. 

Fungerade barnets/barnens hypotes i verkligheten? Här kan det bli både samarbete och enskilt 

arbete beroende på vad barnen önskar göra. I detta momnet ingår även att träna både fin- och 

grov motorik. Barnen kommer även använda sig av klippteknik, vilket vi kommer att komma 

tillbaka till i det delarbete om hävstången (bilaga 8). 

 

Mapp 5 

Nu får barnen ha en hjulfest för att avsluta temaarbetet om hjul. En burk med popcorn följer 

med mappen. Här har jag valt att ta popcorn man poppar i kastrull endast för att få lite mera 

hjul, eftersom plattorna samt vreden på spisen är runda som hjulen. Här kan man prata med 

barnen om att man kan poppa popcorn i mikrovågsugnen och att den är en teknisk sak vi har 

för att hjälpa oss i vår vardag och aven att vissa av dessa har en roterande tallrik i sig. 

Här ska barnen få berätta om sin konstruktion, vissa att den kan rulla och varför man 

konstruerat den som man gjort. Här kan man som förskollärare vara stort stöd och fråga 

barnet/ barnen frågor om hur de tänkt, vad konstruktionen heter, hur den fungerar, vad för 

behov fyller den och så vidare. 

Även här tränar vi på det sociala samspelet och turtagningen. Här får man chans att se om 

barnens hypoteser och ritningar överensstämmer med deras konstruktion. Man kan här 

samtala om hur och varför man kan ha användning av en ritning (bilaga 9). 

 

2.4 Analysmetoder 

 

I analysarbetet har intervjuer och enkäter använts och analyserats. Intervjuerna som är gjorda 

både före och efter projektet med mapparna, sedan genom lyssnade och stödord antecknades.   

Enkäterna har analyserats och jämförts mellan de två medverkande förskolorna. Här kan man 

se hur materialet varit att jobba med och om de gett förskollärarna något. Dessa består av 

korta och koncisa frågor med svarsalternativen ja eller nej. Enkätfrågorna behandlar de olika 

delmomentens övergripande delar, enkätfrågorna är desamma i alla de olika delmomenten, 

detta för att varje delmoment egentligen kan hanteras som en enskild uppgift. De som 

enkäterna behandlar är om materialet var lätt att förstå för både förskollärare och barn och om 

hela arbetets ledord teknik. 

 

3 RESULTAT 

Resultatet är indelat i tre olika delar med enkätsvaren presenterad i tabellform samt de frågor 

arbetet söker finna svar på som ytteerligare två rubriker.  Dessa följs av en kort 

sammanfattning 
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3.1 Enkätsvaren i tabellform 

Resultaten presenteras i en tabell, se tabell 1.  Där kan man se hur de två deltagande 

förskolorna har svarat på berörda frågor. Förskolorna kallas för Försk.1 och Försk.2 i denna 

tabell. Frågorna är numrerade likadant som de var i enkäterna.  

De svar de står JA/NEJ på är att de antigen kryssat för båda eller satt krysset mitt mellan de 

två alternativa svaren, vilka är JA och NEJ.  

Dessa enkäter är en måttstock på hur materialet varit att jobba med för förskollärarna.  

Där svaren varit JA/NEJ kommer materialet utvecklas vidare i just de berörda delmapparna.  

 
Tabell 1. Förskollärarnas svar om innehållet i de olika mapparna 

 

Enkätresultat M, 1  M, 2  M, 3  M, 4  M, 5  

 F, 1 F, 2 F, 1 F, 2 F, 1 F, 2 F, 1 F, 2 F, 1 F, 2 

FRÅGA 1,  

Var uppgifterna 

lätta att förstå? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

FRÅGA 2,  

Förstod barnen 

uppgiften? 

JA JA JA JA JA JA 

NEJ 

JA JA JA 

NEJ 

JA 

FRÅGA 3,  

Var barnen 

engagerade? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

NEJ 

FRÅGA 4,  

Diskuterade 

barnen med 

varandra? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

NEJ 

JA 

FRÅGA 5, 

Dokumenterade 

du som pedagog? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

FRÅGA 6,  

Var uppgifterna 

relevanta till 

ämnet teknik? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

 

Förkortning M – Mapp,    förkortning F – Förskola 

 

3.2 Påverkar en enkel teknik material de utvalda förskollärarnas inställning till 

teknik? 

 

Förskola 1 hade haft lite teknik och då pratat om vardagliga saker som exempelvis besticken. 

Denna diskussion hade kommit vid matbordet och hade enligt förskollärarna fallit in naturligt 

just vid tillfället. Så detta hade blivit början på en teknikskattjakt på förskolan. Barnen gjorde 

ett teknikfönster, där de fick hämta saker som för dem var teknik, vilka sedan hängdes upp i 

fönstret. Efter diskuterades varför de hade valt som de valt. Det var många medvetna barn 
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ansåg förskollärarna. Barnen på denna förskola använde sig redan innan materialet ibland av 

orden teknik och konstruktion, vilket även förskollärarna försökte göra.  

De berörda förskollärarna på denna förskola tyckte materialet hade relevanta övningar inom 

ämnet teknik. Det var lätta instruktioner, bra information som var väldigt svårt att 

missuppfatta. Att det var spännande kom också upp i uppföljningen av materialet.  

Här ville man fortsätta med teknikarbetet, fånga den enkla tekniken vilket materialet hade gett 

förskollärarna. 

 

Förskola 2 hade inte medvetet jobbat något med teknik innan de fick materialet. Ordet teknik 

var inget de hade börjat föra in i vardagen med barngruppen ännu. Men förskollärarna visste 

att lego, byggklossar och saker inne i ateljén var teknik. Här var det mest lek inga styrda 

stunder som behandlade ämnet eller att orden teknik, konstruktion eller byggnation användes. 

Tyvärr hade inte något medvetet jobb med teknik gjorts. Tänket om enkel teknik fanns inte 

innan materialet, efter har tänket kommit och att det inte är så svårt. 

Den berörda förskolläraren på denna förskola hade ämnet teknik som svårt, datorer, 

mobiltelefoner, skruvar och muttrar var ord som kom. Att inte känna som att man behärskade 

ämnet på de sätt det behövdes.  

 

Sammanfattningsvis visar intervjuerna att förskolorna hade olika erfarenhet av 

teknikbegreppet innan de fick materialet men att de nu fått en större samsyn om teknik. Att de 

vill fortsätta och att medvetenheten har ändrats var en gemensam nämnare efter arbetet med 

materialet. Att materialet har påverkat de berörda förskollärarna åt det positiva hållet finns det 

inga tvivel om i intervjuresultaten. Vid slutintervjuerna var de båda förskolorna mer 

jämbördiga och de båda hade kommit på hur de kunde tänka runt ämnet teknik. 

Förskollärarna tyckte den röda tråden fanns och beskriver materialet som lätt att förstå med 

dess enkla och klara instruktioner.  Båda förskolorna känner att de fått upp ögonen för den 

enkla tekniken. Att det där svåra egentligen inte är så svårt som de trodde.  Förskolorna vill 

fortsätta och känner att de kom igång tack vare materialet. De båda hade börjat tänka på 

teknik på ett annat sätt. De tyckte materialet var bra och hade relevanta övningar inom teknik, 

vilket i sin tur gjorde att barnen var engagerade. Den röda tråden var något en förskola 

påpekade och frågade om det fanns mera material att få jobba med.  

 

 

3.3 Hur har revideringen av läroplanen påverkat de utvalda förskollärarnas 

uppfattning om teknik i förskolan? 

 

Att revideringen fått uppmärksamhet är en självklarhet på de båda förskolorna då 

implementeringsdagar skett och att de fått den nya läroplanen i sin hand. 

 

Förskola 1 anser inte de har ändrat sitt arbete så markant. Däremot har de blivit mer 

uppmärksamma på sitt arbete med teknik och de använder orden teknik, konstruktion och 

byggnation i sina vardagliga samtal med barngruppen. De anser själva att både de och barnen 

pratar om teknik mer och på ett annat sätt än tidigare. Intresset har väckts hos både 

förskollärare och barn vilket gör att lådan med material måste fyllas på så att barnen får mera 

saker att konstruera av. 

 

Förskola 2 anser inte att jobbet ändrats, däremot medvetenheten att de måste fortsätta att få in 

teknik i det vardagliga samtalet med barngruppen. Bygga upp arbetet runt tekniken så att den 
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blir en del av vardagen. Denna förskola hade samma känsla som den andra, man måste fylla 

på med material som barnen kan konstruera av. På denna förskola har man inte märkt att 

barnen använt orden teknik efter materialet och anser att man måste jobba lite mera innan 

ordet fastnar och används av dem. 

 

Sammanfattningen av effekterna av läroplanens revidering för de två berörda förskolor är 

väldigt snarlika, de båda vill komma igång med teknikarbetet i barngruppen. De är överens 

om att materialet var en start i rätt riktning. Det var detta som behövdes för att komma igång 

och få det rätta teknik tänket. 

 

Enkäternas svar var överlag väldigt lika i svaren på de båda förskolorna. Av alla enkätsvaren 

är det endast fyra som var avvikande. Dessa var inte lika på de olika förskolorna. Dessa 

resultat visar på att materialet i mapparna var av stor vikt för ämnet teknik och att 

förskollärarna som använt det har sett barnens engagemang. Förskolläraren har fått träna på 

att dokumentera på olika sätt. Båda förskolorna har tyckt uppgifterna varit relevanta till ämnet 

teknik och att uppgifterna varit lätta att förstå sig på. 

 

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

 
Som skrivet i inledningen av detta arbete är det läroplanens revidering om ämnet teknik som 

blev grunden till arbetet. Denna revidering för med sig nya arbetsuppgifter för många av de 

nuvarande förskollärarna. Här är förskollärarens inställning till tekniken som ämne avgörande 

för barnens inställning. Som förskollärare måste man här läsa in sig och vidareutveckla sig om 

man känner att ämnet är främmande.  

Påverkade ett enkelt teknikmaterial de utvalda förskollärarnas inställning till teknik?   

De utvalda förskollärarna tyckte materialet var enkelt att jobba med, bra instruktioner och 

lättförståliga.  Den rädsla jag uppfattade fanns innan var mindre efter de hade fått jobba med 

materialet och fått en liten inblick i teknikens underbara värld. 

Hur har då revideringen av läroplanen påverkat de utvalda förskollärarnas uppfattning om 

teknik? Här kunde jag se skillnad på de två utvalda förskolorna. De var mer medvetenhet om 

vad teknik är på den ena förskolan. Däremot hade man inte riktigt kommit igång med 

teknikarbetet riktigt på någon av de utvalda förskolorna. 

Att man som förskollärare introducerar barnen för enkel teknik i ett tidigt skede får dem mer 

intresserade och nyfikna. Detta styrker jag med vad som skrivits av Bjurulf (2013) och att det 

är vad jag själv har sett ute på förskolorna. Barn tycker enkel teknik är spännande. Här 

kommer förskollärarens medupptäckande roll in, att som förskollärare veta allt är omöjligt. 

Att jobba med enkel teknik kan få både barn och förskollärare att förstå enkla saker i vårt 

vardagsliv. Här är det viktigt att ta saker ur barnens vardag exempelvis en leksak. Att ge 

barnen frågeställningar och sedan diskutera ger barnen samt förskolläraren förståelse om hur 

enkel teknik fungerar. Barn behöver stimuleras med problemlösningar, det är då de mest 

kreativa lösningarna kommer fram anser jag, vilket bekräftas av Bjurulf (2013) 

Jag håller med vad Sjöberg(2000) skrivit om teknik i förskolan. Ämnet är ett bra 

diskussionsämne och man måste våga testa som förskollärare. Barnen lär av sina misstag och 

man har då ett bra tillfälle till att diskutera vad man kan göra för att inte samma experiment 

ska misslyckas nästa gång. Att vara medupptäckare och diskutera och utvärdera är viktigt när 
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man arbetar med teknik i förskolan. Mylesand(2007) skriver om disskusioner för att väcka 

nyfikenheten hos barnen och för att få dem att lära sig samarbeta. Att exempelvis börja med 

en diskussion om något man sett på dagens utevistelse. Låt säga att barnen såg ett hus som var 

till hälften färdigbyggt. Med detta i åtanke kan man ge barnen i uppgift att rita en ritning av 

det sedda huset, sedan bygga det efter ritningen i valfritt material. Här får barnen får en rolig 

och kreativ inblick i teknikens värld. Allt detta med barnens möjligheter till utveckling finns i 

läroplanen. Där står det även om att de ska låtas upptäcka och finna svar på olika lösningar 

med hjälp av en medupptäckande förskollärare. Att låta barnen få dokumentera och reflektera 

är bra, på så sätt kan man vid nästa tillfälle göra om det så eventuellt gick fel vid första 

tillfället, eller vidare utveckla grund ideen som finns. 

Att skriva ett arbete om hur ett enkelt teknikmaterial kan uppmärksamma förskollärarna var 

en utmaning redan från början. Att ett material skulle göras kom tidigt, även funderingarna 

kring de punkter som kommit till i läroplanen. Att valet föll på ett enkelt teknikmaterial var 

för att det är något som har sknats i många förskolor både i form av kunskap och material.  

Att materialet var enkelt och lättförståligt fick jag svar på i intervjuerna. En av förskolorna 

frågade efter mera material och på den andra har fortbildning inom ämnet sökts.  

Att materialet, intervjuerna och enkäterna har gett ett positivt resultat var inget självklart 

innan arbetet startade.  

 

Att barn av naturen har en nyfikenhet för teknik redan från unga år är inget som är nytt. 

Eftersom detta inte har undersökts i detta arbete så får jag lita på att förskollärarna fortsätter 

odla barnens intresse för ämnet teknik.  I enkätundersökningen har förskollärarna svarat att 

barnen var engagerade, endast en gång har förskollärare på förskola två svarat ja/nej på 

engagemanget hos de berörda barnen. 

 

Det finns material som behandlar teknik från skolåldern och uppåt.  NTA (natur och teknik 

för alla)- lådorna är ett av dessa, vilka finns för förskolan men har tyvärr ingen ren tekniklåda 

vilket var vad som nu söktes. För skolan finns även ett material som heter Skellefte –teknik, 

vilket inte heller det finns för förskolan.  Jag fick chansen att vara på en lektion med en 

tredjeklass och fick se på just detta materialet som Skellefte–teknik hade. Jag fick titta i 

lärarpärmen med de instruktioner som var medföljande till materialet och fann mycket som 

var likt materialet som beskrivs i denna uppsats. De likheter jag fann var att det fanns 

instruktioner till lärarna och speciella instruktioner till skolbarnen. Vidare i Skellefte-teknik 

ska skolbarnen göra sin egen dokumentation.  I det beskrivna materialet ligger 

dokumentationen istället hos förskollärarna. Skellefteå-teknik har ett färdigt arbetsmaterial, 

vilket detta arbete inte har. Anledningen är att förskolebarnen ska använda sin fantasi och 

använda saker de använder dagligen. 

 

 

4.2 Tillförlitlighet 

Insamlingen av material har gjorts under samma procedur på de båda förskolorna vilket är bra 

för trovärdigheten i materialet. Även att de ligger nära varandra och har samma förskolechef 

kan vara bra för trovärdigheten. Samtidigt kan trovärdigheten vara svag eftersom det har 

utförts av två olika förskollärare på två olika förskolor. All information till de båda 

förskollärarna har dock varit densamma, men de två är ju trots allt olika i sina personligheter. 

Trovärdigheten kan även anses vara svag på grund av de olika förskolornas material som 

tillhandahölls.  Intervjuerna har haft strukturerade frågor och kan anses ha en hög trovärdighet 

i resultatet av frågorna, vidare kan man frågasätta trovärdigheten om den sätts i ett större 

perspektiv. Blir resultatet annorlunda med flera förskolor eller skulle det bli lika? 
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Fler enkäter ger naturligtvis en större reliabiltet, men kräver å andra sidan betydligt mer tid. 

Enkäterna har raka enkla frågor med enkla svarsalternativ, vilka har relevanta frågor till just 

detta material. Tittar man i ett större sammanhang skulle de behöva utvecklas till frågor som 

är mera punktmarkerande. Enkäterna  kan anses som tillförlitliga eftersom varken svar eller 

enkäter är obesvarade från någon av de två  medverkande förskolorna. Däremot kan man 

tänka att resultatet hade kunnat bli mer tillförlitliga om man hade undersökt fler än två 

förskolor. 

 

 

 

4.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

Att fortsätta känns naturligt, ämnet teknik måste lyftas och komma fram i förskolan mera än 

vad det idag gör. Att göra flera liknande undersökningar för att få mer mängd data och 

därigenom få ett mera tillförlitligt resultat är en tanke som väckts. 

 

4.4 Slutord 

 

Detta arbete har varit väldigt lärorikt för mig. Att få bra återkoppling på ett egentillverkat 

teknikmaterial har fått mig att vilja fortsätta utveckla samt tillverka mera. 

När jag kommer ut i arbetslivet som nyexaminerad förskollärare vill jag jobba med teknik i 

barngruppen för att insperera och lära barnen om teknik. Vill även höra mig för med min 

kommun och de lokala företagen om de kan bidra med bygg och konstruktionsmaterial till 

förskolorna. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 

 

Frågor till pedagogerna före projektet. 

1, Hur jobbar ni med vardagsteknik på just denna förskola?  

2, Hur har barnen reagerat när ni pratat om ämnet teknik?  

3, Har ert arbete med teknik ändrats sedan revideringen av läroplanen ? Om ja, 

kan du ge konkreta exempel? 

4, Har ni sett skillnader mellan flickor och pojkar när ni jobbat med teknik? 
 

 

  

 

 

Frågor till pedagogerna efter projektet. 

1, Hur fungerade materialet i barngruppen? Fördelar/ nackdelar 

2, Ur vardagsteknikens synpunkt, tycker du som pedagog att materialet har 

relevanta övningar? Konkreta exempel 

3, Intresse för att jobba vidare med just vardagsteknik, finns den? Om ja, hur? 

Om nej, varför? 

4, Har sättet att jobba med vardagsteknik ändrats efter materialet eller kommer 

det att ändras?  Konkreta exempel 
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Bilaga 2 

TILL PEDAGOGERNA 

 

Du har nu ett material i dina händer som handlar om teknik. 

Men vad är då teknik? 

Jo, teknik är något vi skapat för att fylla ett behov. Teknik har inget med naturfenomen att 

göra.   

I nationalencyklopedin beskrivs ordet teknik på detta sätt: 

teknik 

tekni´k, sammanfattande benämning på alla människans metoder att tillfredsställa sina 

önskningar genom att använda fysiska föremål. 

 

Så i detta arbetsmaterial kommer du och barnen få möta de De mäktiga fem inom tekniken. 

Dessa fem, hjulet, skruven, lutandeplanet, hävstången och kilen är alla delar som finns i vår 

vardag. Det är just vardagstekniken vi kommer jobba med i detta material, vilket är saker vi 

använder oss av varje dag. 

Det är viktigt att du som pedagog tittar igenom varje uppgift innan det görs, gärna en eller två 

dagar innan. Det är även viktigt att det talas om för barnen att ni ska ha en teknik stund och att 

ni jobbat med teknik.  

Att få barnen uppmärksamma på vardaglig teknik, även att få de uppmärksamma på vad 

vardagsteknik är.  Detta är syftet med detta material. 

 I vardagen använder vi ju bestick, detta är en vardaglig tekniskpryl vi människor har 

uppfunnit och använder oss av varje dag. Vika pappersplan, bygga kartonghus, bygga gubbar 

och bilar är ren teknik. Bara att bygga med klossar, cylindrar, mjölktetror, plexiglasskivor, 

saftflaskor, chipsrör allt är teknik. 

Det allra första som ska göras är att fråga barnen vad de tycker är vardagsteknik. Anteckna 

detta noga och när sedan de fem mapparna med olika projekt arbetats igenom frågas barnen 

samma fråga.  

Nu kan man se om barnen har fått en annan bild av teknik än innan, eller om det inte ändrats 

alls. 

 

Nu tycker jag vi sätter i gång med teknikarbetet! 

 

 

http://www.ne.se/s%C3%B6k-version?sortKey=TEKNIK+10&q=teknik
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Bilaga 3 

Saker som kan behövas: 

 

 Ritpapper 

 Pennor 

 Skruvmejslar (olika storlekar och mönster) 

 Limpistol 

 Limstift 

 Kapsyler 

 Toarullar 

 Mjölktetror 

 Pringelsrör 

 Piprensare 

 Sugrör 

 Pinnar 

 Garn 

 Kottar 

 Större kastrull 

 Matolja 

 Plastmuggar 

 Vattenfärg 

 Färgpennor 

 Färgat papper 

 Tapetstuvar 

 Tygstuvar 

Detta är ett urval av vad som kan tänkas behövas. 

Titta noga igenom varje mapp innan så att allt finns tillgängligt. 
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Bilaga 4 

ARBETSMETODER FÖR MAPPARNA, MAPP 1 

 

Den första delen i arbetet är hjulet, detta kommer att bearbetas i fem olika moment. 

 

Dessa moment består av mappar, vilka innehåller uppdrag med olika aktiviteter för barnen 

och även fakta för hur du som pedagog ska använda dig av materialet i varje mapp, vad du ska 

tänka på och så vidare. 

 

Jag råder dig som ska arbeta med materialet att läsa på mappen du skall jobba med innan du 

tar ut den i barngrupp. Titta igenom om något måste förberedas, tas fram eller inhandlas. 

Tänk igenom vad du ska säga, hur du ska observera och dokumentera. Tänk även på hur du 

som pedagog vill agera i arbetet. Vill du vara med eller observera, eller båda? 

Tänk på att försöka få barnen att fundera, låt dem diskutera i grupp vad de tror och tänker. 

Inga funderingar och tankar är fel. 

Är det något de funderar över, som du som pedagog inte kan svara på så får ni tillsammans ta 

reda på det. Även här kan man diskutera med barnen hur man ska gå till väga. 

 

Lycka till 
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Bilaga 5 

HJULET, MAPP 1 

 

UPPGIFTER TILL BARNEN: 

 

Hjul, vad är ett hjul? 

Rita hjul tillsammans med kompisarna. 

Vad för olika hjul har ni ritat? 

 

TILL PEDAGOGEN: 

 

Tänk på att inte avslöja för barnen, låt dem fundera, ge ledtrådar. 

Samtala med barnen vilka olika hjul de ritat och var de vet att de finns! 

Hur går barnens tankegångar? Hur diskuterar de? Hur samarbetar de? 

Dokumentera lärprocessen genom foton och minnesanteckningar. 

Låt barnen tillsammans få rita hjul på ett och samma papper. Här får de samarbeta och 

diskutera. 

 (Exempel: bildäck, cykeldäck, skottkärrehjul, karuseller, rullskridskor, rullstolsdäck, 

bilratten, drejskivan) 
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Bilaga 6 

HJULJAKT, MAPP 2 

 

UPPGIFTER TILL BARNEN: 

 

Nu ska ni gå på hjuljakt! Här får man söka högt, lågt, ute, inne, litet och stort 

Var finns det hjul? Diskutera med kompisarna, vad tror ni, kommer ni hitta några? 

Fanns det hjul på ställen ni inte trodde det skulle finnas hjul? 

 

 

TILL PEDAGOGEN: 

 

Tänk på att inte avslöja för barnen, låt dem fundera, ge ledtrådar 

Hur går barnens tankegångar? Hur diskuterar de? Hur samarbeter de? 

Skriv upp var barnen hittar de olika hjulen 

Dokumentera lärprocessen genom foton och minnesanteckningar 

(Exempel: Bildäck, cykeldäck, dockvagnhjul, skottkärrshjul, leksaksbilen, ratten på bilen, 

kastrullen, kastrullocket, vreden på spisen) 
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Bilaga 7 

HJUL I APPARATER, MAPP 3 

 

UPPGIFTER TILL BARNEN: 

 

Nu ska vi skruva! 

Finns det hjul i denna radioapparat/bordsfläkt? Vad tror ni?  

Skruva isär och titta om ni hittar några hjul. Vad tror ni hjulen har för funktion just här? Är 

det för att radioapparaten/bordsfläkten ska rulla? 

Fundera och samtala med kompisarna om vad ni tror. 

 

 

TILL PEDAGOGEN: 

 

Tänk på att inte avslöja för barnen, låt dem fundera, ge ledtrådar 

Hur går barnens tankegångar? Hur diskuterar de? Hur samarbetar de? 

Dokumentera lärprocessen genom foton och minnesanteckningar. 
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Bilaga 8 

KONSTRUKTIONER MED HJUL, MAPP 4 

 

UPPGIFTER TILL BARNEN:  

 

Konstruktion, nu ska ni konstruera er fantasifarkost. Enda kravet är att den ska ta sig fram på 

någon form av hjul. 

(Här får barnen diskutera om de vill göra en stor farkost tillsammans eller en var. Detta 

beroende på dig som pedagog) 

 

 

 

TILL PEDAGOGEN:  

 

Här får barnen konstruera och bygga ur sin fantasi. Som pedagog är det här viktigt att inte 

vägleda. Inget färdigt behöver tas fram, de får arbeta i vilka material de själva vill. 

(som pedagog bör du här ta ställning till om barnen ska göra en stor gemensam farkost eller 

en enskild) 

Tänk på att inte avslöja för barnen, låt dem fundera, ge ledtrådar. 

Hur går barnens tankegångar? Hur diskuterar de? Hur samarbetar de? 

Dokumentera lärprocessen genom foton och minnesanteckningar. 
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Bilaga 9 

 

 

HJULFEST, MAPP 5 

 

 

UPPGIFTER TILL BARNEN: 

 

Nu blir det hjulfest!  

Berätta om din/er farkost för de andra barnen. Visa att den kan rulla på golvet. 

 

 

TILL PEDAGOGEN: 

 

Tänk på att inte avslöja för barnen, låt dem fundera, ge ledtrådar 

Hur går barnens tankegångar? Hur diskuterar de? Hur samarbetar de? 

Dokumentera lärprocessen genom foton och minnesanteckningar. 

Här poppas det popcorn och firas att ni lärt er lite om vardagstekniken och vår tids hjul. Även 

kastrullen, locket och skålen kan ses som hjul. 

 

 

 

  

 


