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Abstract 

Today technology is a big part of our society and the children need to get basic knowledge at 
an early age. Therefore this study aims to find out how teachers work with the subject of 
technology in the curriculum of the preschool. 
The survey has been based on qualitative interviews made with preschool teachers to get a 
bigger picture of the subject and how preschools work with technology. The results indicate 
that educators are insecure with teaching in technology. They do not know what technology as 
a subject is and how it should involve the preschool activities. The teachers require tasks and 
reflections based on reality to learn more about technology. 
The results indicate that building, construction, and creation is a big part of teaching in 
preschools. Whiles technology in the everyday life and, as a part of society, does not have the 
same high priority 
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Sammanfattning 

Teknik är en stor del av vårt samhälle i dag och barnen behöver få med sig grundkunskap i 
tidig ålder. Syftet med det här examensarbetet är att ta reda på hur pedagoger arbetar med 
strävansmålen inom teknik i läroplanen för förskolan.  I undersökningen har kvalitativa 
intervjuer med pedagoger genomförts för att få en bild av hur arbetet med strävansmålen i 
teknik ser ut. 
Resultatet pekar på att pedagogerna är osäkra i sitt arbete med teknik. De vet inte riktigt vad 
teknik är och vad det innefattar i förskolans verksamhet. Att de önskar mer 
verklighetsförankrade uppgifter och reflektioner i verksamheten för att lära mer om teknik. 
Resultatet visade också att bygg, konstruktion och skapande var en aktiv del av förskolans 
verksamhet. Medans vardagsteknik och teknik som en del av samhället inte arbetades lika 
aktivt med.    

Nyckelord 

Bygg och konstruktion, teknik i förskolan, teknik i vardagen, teknik- natur- samhälle. 
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1 Inledning 
 

I dag omges vi av teknik från det att vi vaknar tills vi går och lägger oss, detta kan vara i form 
av att rostar brödet på morgonen till att åka bussen hem från förskolan till att släcka lampan 
för att sova på kvällen. Hela vårt samhälle är i dag tillstor del uppbyggd av olika sorters 
teknik. I förskolan är teknik en del av pedagogernas uppdrag i förskolans läroplan lpfö98 rev 
2010. Inom teknik finns flera olika områden som bygg och konstruktion, vardagsteknik, 
tekniska system osv. som pedagogerna kan utforska och lära tillsammans med barnen. Alla 
Sveriges barn behöver i dag en grundläggande kunskap om teknik för att senare i livet kunna 
göra aktiva och bra val och för att kunna interagera i den globala världen. Människa och 
dagens samhälle är i dag beroende av att det finns ett stort teknikintresse för att utvecklas 
(teknikföretagen, 2005). Om teknik är viktigt att grundlägga redan i tidig ålder, hur ser det då 
ut på förskolan? 
 

1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur pedagogerna på förskolan arbetar med 
strävansmålen inom teknik i förskolans läroplan (Skolverket, 2010, s.10). 
 

 Utvecklar intresse och förståelse 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. 

Undersökningen ska bidra med att syliggöra hur pedagoger arbetar med teknik på förskolan.  

 

1.2 Frågeställning 

 

 Hur anser pedagoger att de arbetar med strävansmålen i teknik ur läroplanen 
för förskolan? 
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2. Litteraturgenomgång 
 

2.1  Teknik i förskolan 

Förskolans läroplan reviderades 2010 och strävansmål inom teknik förtydligades. I förskola 
för utveckling (2010) beskrivs förtydliganden mer utförligt. Teknik i förskolan handlar om att 
barnen ska få undersöka sin omgivning och vardag. Barnen ska få möjlighet till att få en 
förståelse för hur teknik används i vardagen för att underlätta och lösa olika problem. Barnen 
får möjlighet till att konstruera, bygga, skapa, utforska och analysera olika tekniska lösningar 
på ett utforskade och lekfullt sätt i förskolans verksamhet (Utbildningsdepartementet, 2010).  
Förskolan ska ta till vara på barnens intressen, engagemang och inspiration när barnen möter 
teknik i sin närhet i vardagen. I samhället lever barnen ständigt med tekniken runt omkring 
sig. Teknik finns med dem t.ex. när de lagar mat, åker buss, när de äter mat eller använder sig 
av datorn. Förskolan ska synliggöra tekniken i vardagen för barnen, genom att iaktta analysera 
vardagliga tekniska lösningar. Förskolan kan här både ge barnen en förståelse för hur de kan 
använda olika teknik men också hur samhället är uppbyggt och fungerar med hjälp av teknik 
och tekniska system. Verksamheten ska också synliggöra att tekniken har olika sidor, att 
barnen får en inblick i att det finns för och nackdelar med tekniken i dagens samhälle. I bygg 
och konstruktionslekar undersöker och skapar barnet. De utforskar och får erfarenhet av t.ex. 
material, hållfasthet och olika konstruktioner. Att bygga och konstruera hjälper barnen att öka 
sin egen kreativitet. Praktiskt arbeta kan också ge barnet en ökad tro på sitt eget kunnande och 
stärka deras nyfikenhet. Pedagogerna ska även samtala och reflektera kring konstruktioner, 
uppfinningar och se på olika lösningar tillsammans med barnen (ibid.). 
 

2.2 Vad är teknik? 

Teknik sammanfattar nationalencyklopedin som benämning på alla människans metoder att 
tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål (nationalencyklopedin, 
2014). Föremål inom teknik benämns ofta som artefakter. Artefakter är föremål som är 
tillverkade av människor med hjälp av kunskaper, för att underlätta vår vardag (Bjurulf, 
2013).  I flera studier som gjorts förknippar ofta både barn och vuxna teknik just med olika 
artefakter som t.ex. dator, mobiltelefon och tv. Det här är artefakter som är väldigt viktiga, 
synliga och uppfyller många behov för oss i dagens samhälle (Svensson, 2011). Men det blir 
lite missvisande eftersom teknik är mycket mer än bara artefakter, teknik är även processerna 
och kunskaperna till att skapa artefakter. Även att se att olika artefakter arbetar tillsammans 
och skapar olika tekniska system i vårt samhälle, t.ex. avloppssystem, återvinningssystem 
elektrisktsystem osv. (ibid.). 
 

2.3 Vad är Bygg och konstruktion? 

Svenska akademins ordbok (2010) beskriver konstruera som att bygga, sammanfoga, skapa, 
framställa göra ritning av någonting som är avsedd till en viss uppgift. Mylesand (2007) 
beskriver bygg och konstruktion i förskolan som ett språk och verktyg som barnen kan 
utforska sin omvärld och identitet med. Barnen kan med hjälp av olika material bygga en 
förståelse för olika fenomen i samhället.  De finns de som anser att bygg och konstruktion är 
starkt kopplat till lek i förskolan, medans i vuxnas värld är det kopplat till begreppet teknik 
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(Mylesand 2007). Bjurulf (2013) tänker att detta kan ha med att teknik är ett relativt nytt 
kunskapsområde och begrepp inom förskolan.  Vidare anser hon att barns bygg och 
konstruktion ska ses som teknik. Ser vi till teknikbegreppet att det betyder att lösa problem 
och uppfylla önskningar, är barns lek med bygg och konstruktion absolut teknik. För i barnens 
lek löser bygg och konstruktion både problem och uppfyller deras önskningar (ibid.).  

 

2.4 Vad är Vardagsteknik? 

Vardagsteknik är alla artefakter och artefakter som är sammankopplade till olika tekniska 
system för att fylla en funktion eller önskemål i vår omgivning. Oftast är tekniken i vardagen 
lite osynlig för oss, den finns och vi använder den, men vi tänker inte på den. Först när saker 
går sönder t.ex. bussen som vi åker med till förskolan, då blir vi uppmärksammade på 
tekniken runt omkring oss och att vi är beroende av den i vardagen (Bjurulf, 2013).   
 

2.5 Teknik, natur och samhälle, hur hänger det ihop? 

Mycket av vår teknik som finns i dag är hämtad ifrån naturen, vi människor har tittat på 
naturen och djuren och härmat deras lösningar. Ett exempel kan vara spindeln som bygger nät 
för att fånga sina byten. Människan har tittat på hur spindeln sätter ihop nätet och hur nätet ser 
ut. Därefter skapat egna nät att fånga byten med (Bjurulf, 2013). Naturen/miljön är också 
mycket påverkad av all teknik som finns runtomkring oss eftersom att bygga olika artefakter 
och tekniska system kräver mycket av naturens material och resurser. Tekniska system är ett 
system där ett antal komponenter (artefakter) tillsammans samarbetar för ett gemensamt mål 
(Nationalencyklopedin, 2014). Tekniska system är en stor del av samhället som barnen möter 
i sin vardag på förskolan som t.ex. avloppssystem, återvinning, elsystem osv. (Svensson, 
2011). Samhället och människan är också mycket beroende av att den här tekniken fungera 
för vår överlevnad (Bjurulf, 2013).  
 

2.6 Internationell forskning 

Tu (2006) skriver i en artikel att naturkunskap och teknik finns överallt omkring barnen i 
förskolan. Att grunden till att lära sig om teknik och naturkunskap bör starta från tidig ålder 
för att barnen ska utvecklas och förstå sin omvärld. Ger pedagogerna på förskolan barnen en 
rik miljö på material, verktyg och naturvetenskapliga och tekniska aktiviteter, får barnen mer 
att utforska, reflektera och prata omkring. Barnen blir mer kreativa och får nya egna idéer.  I 
sin undersökning av 20 förskolor i USA såg han att teknik och naturkunskap oftast 
utforskades i planerade aktiviteter. Pedagogerna var dåliga på att ta tillvara på barnens 
intentioner till att utforska teknik och naturkunskap i den fria leken eller i vardagliga 
situationer (ibid.) Precis som Tu anser förskolans läroplan (2010) också att det är viktigt att 
lägga en grund för att barnen ska förstå och ta till sig kunskap och hur samhället är uppbyggt 
som en del av förskolans uppdrag. Att det är viktigt att förskolans verksamhet tar vara på 
barnens intentioner, erfarenheter, drivkraft att söka och erövra kunskap, genom lek eller 
vardagliga situationer (ibid.). Mawson (2011) beskriver också detta i sin artikel om hur viktigt 
det är att bygga verksamheten på barnens erfarenheter och intressen som de har med sig i sin 
ryggsäck. Om pedagogerna utgår från barnens kunskaper, erfarenheter och intressen, har 
barnen en större möjlighet att visa vad de kan. Om barnen arbetar t.ex. i grupp har de 
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möjlighet att ta tillvara på varandras kunskap när de löser problem och de lär av varandra med 
varandra. Det Mawson i sin undersökning såg vara att barnen hade svårt för att se var hur 
teknik inverkar på samhället och på miljön. Han menade på att utifrån barnens aktiviteter 
sedan försöka söka tillfällen där pedagogerna och barnen kan reflektera, diskutera över hur 
tekniken, miljön och samhället påverkar varandra, för att barnen ska få med sig en större bild 
av hur allt hänger samman (ibid.).  Läroplanen för förskolan (2010) stödjer detta, för att 
barnen ska förstå och få en hel bild av olika sammanhanget när barnen söker och erövra 
kunskap är det viktigt att pedagogerna tar stunder för att reflektera och samtala tillsammans 
med barnen. 
Stables (1993) skrev i en artikel om vikten av att ha ett syfte som pedagog med 
teknikaktiviteterna. Vad vill de att barnen ska få med sig, är det själva processen till en 
slutprodukt eller är det slutprodukten i sig som är viktig? Olika syfte i arbetet med teknik kan 
ge olika resultat. Det finns också olika drivkrafter hos barnen som pedagoger kan ha med sig 
när de planerar aktiviteter. Barnen vill ofta behaga läraren, de vill lära sig någonting nytt, de 
vill använda nya material och verktyg. Barn tycker också om att visa andra vad de kan. Men 
det viktigaste tycker Stables är att när pedagoger ger barnen aktiviteter ska de också få ett 
syfte med aktiviteten.  Han beskriver i sin artikel att barnen på en skola hade fått i uppgift att 
göra ett hem åt en spindel. Detta medförde att barnen fick en kund till sitt teknikuppdrag och 
där med ett syfte till aktiviteten. Spindel gav massor av motivation och tankar kring 
hållbarhet, utformning och teknik i att bygga ett bra hem till den. Men det som kom i fokus i 
aktiviteten var kunden och kundens behov. Barnen som producenter och deras processer 
reflekterades inte över, detta hade kunnat vara ett bra tillfälle att reflektera över 
producenternas viktighet i produkter och dagens samhälle. Även att barnen får se sin egen roll 
som designer (ibid.). Precis som Mawson (2011) bekräftar Stables (1993) på så sätt att det är 
viktigt med reflektioner för att få helheten men aktiviteter i teknik.  
Jarvis & Rennie (1998) menar i sin undersökning att pedagogerna behöver mer stöd och 
utbildning inom teknik, att det var väldigt få pedagoger som hade utbildning inom teknik och 
naturkunskap. Pedagogerna är också väldigt osäkra vad det är som ryms inom teknikområdet. 
Även vad som egentligen är teknik och vad som hör till naturkunskapsområdet. Jarvis & 
Rennie är rädda för att lärande kunde bli sämre i både naturkunskap och teknik. Därför är det 
viktigt att pedagogerna får utbildning för att förstå teknik men också att förstå skillnaderna 
mellan teknik och naturkunskap, för att kunna ge barnen en bra pedagogisk verksamhet med 
aktiviteter och reflektioner i dessa ämnen (ibid.).  i förskolans läroplan (2010) står det att 
förskolechefen har ansvar för att pedagogerna får den kompetens utveckling som krävs för att 
säkra kvalitén i förskolan. 
 

2.7 Svensk forskning och litteratur  

Bjurulf (2011) skriver att tidigare forskning visar på att barns kunskap och färdigheter 
grundläggs i förskoleåldern. Då är det viktigt att de erfarenheter som barnen grundlägger i 
teknik är positiva och bra. Om pedagoger visar på teknik i vardagliga situationer som barnen 
tycker om att göra eller utifrån barens intressen blir upplevelsen av teknik rolig och bra inför 
det livslånga lärandet (ibid.). Mattson (2005) har gjort en undersökning i skolan och såg att 
om läraren har mycket kunskap och engagemang i teknikundervisningen blir också eleverna 
mer intresserade, nyfikna på teknikämnet. Bjurulf (2013) beskriver också detta, att 
pedagogernas inställning attityd och kunskap påverkar verksamheten med teknik. Teknik ses 
ofta som stort och komplicerat av både barn och vuxna vilket gör det blir än mer viktigt att ge 
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näst generation en positiv och inspirerande bild av teknik. Är pedagogerna osäkra inte riktigt 
vet hur de ska arbeta med teknik är kompetensutveckling betydelsefull, för att både barnen 
och pedagogerna ska få med sig inspiration och utvecklas i teknik (ibid.). Mylesand (2007) 
menar vidare att pedagoger tillsammans med barnen skapar kunskap genom att få tillfällen att 
undersöka, vara med om och dra egna slutsatser av saker och händelser i vår omvärld. Att som 
pedagoger bör de vara aktivt nyfikna på barnens tankar och idéer och arbetar vidare utifrån 
dessa i verksamheten (Mylesand, 2007). Uppdraget i läroplanen är att barnen ska få stimulans 
och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya 
kunskaper och insikter (Skolverket, 2010, s. 7).  Att som pedagog då utnyttja 
upptäckarglädjen och nyfikenheten hos barnen för att visa på hur saker och ting fungerar 
(Mylesand, 2007; Bjurulf, 2013).  Ett exempel skulle kunna vara att barnen ofta tänder och 
släcker lamporna i taket. Pedagogerna skulle kunna tillsammans med barnen utforska andra 
knappar runtom på förskolan. Utforska omgivningen efter fler knappar, vad har de för 
funktion? Hur ser de ut? Reflektera tillsammans med barnen om knapparna, att de kan se 
mycket olika ut men ändå kanske de löser samma problem. Att som pedagog vara närvarande 
och medforskare, stödja, och låta barnen prova göra saker på olika sätt för att stimulera och 
vägleda barnen till att utveckla sina kunskaper inom teknik(Bjurulf, 2013).  
Material har en stor betydelse för teknikämnet, att verksamheten ser till att ha olika material 
som lockar det enskilda barnen till konstruktion och lek. Materialen ska gärna vara olika 
varandra, tunga, lätta, ruda, fyrkantiga, korta och långa osv. så barnen kan utforska likheter 
och olikheter mellan material (Mylesand, 2007). Trageton (1996) belyser också detta att ha 
ostrukturerat material som t.ex. lera, sand, klossar, Lego osv. för att barnen ska få möjlighet 
till att utrycka sin fantasi och kreativitet. Att ostrukturerade material får barnen att bli mer 
kreativa än om alla leksaker är strukturerade som t.ex. färdig gjorda leksaker, dockor, bilar, 
traktorer osv. Med ostrukturerade material använder barnen sin egen fantasi och erfarenheter 
för att omvandla materialet till just det som behövs för leken eller konstruktionen (ibid). 
Bjurulf (2013) resonerar också om leksaker, att i dagens samhälle är leksakerna ofta gjorda av 
plast, som håller dåligt och är inte är så bra för miljön. Förr i tiden var leksakerna ofta gjorda 
av trä och tillverkades som en del i leken. Barnen var mycket rädda om sina leksaker och gick 
de sönder lagades de med omsorg. Barnen vart på så sätt erfarna att hantera verktyg, redskap 
och vara med och felsök sina leksaker. Bjurulf menar att även dagens förskolor kanske skulle 
kunna göra egna leksaker med barnen och reflektera över hur det sett ut över tid. Men också 
att när det ska köpas in leksaker tänka på miljön och kanske välja leksaker i t.ex. trä som 
oftast också är lite mer hållbara (ibid.). 
 Bjurulf (2013) anser att som pedagog behöver de också benämna teknik, både till 
vårdnadshavarna, och barnen för att de ska få en positiv bild av vad teknik är. Det är viktigt 
att använda och känna till innebörden av olika begrepp som hävstång, mekanik eller tekniska 
system osv. för att barnen ska få med sig kunskapen både kroppsligt och i språket (ibid.). 
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3 Metod 
 

3.1 Metodval 

I undersökningen har kvalitativa intervjuer använts för att söka svaret på frågeställningen. 
Intervjuerna var med sju pedagoger på fem förskolor. På två av förskolorna intervjuades två 
pedagoger, pedagogerna arbetade då på olika avdelningar. Kvalitativa intervjuer användes för 
det gav en möjlighet till öppna svar om pedagogernas syn på teknik, deras förhållningssätt och 
idéer (Johnsson & Svedner, 2010).  Intervjuerna kommer vara semistrukturerade, med det 
menas att de följer några bestämda frågor/ områden men de är mycket flexibla. Den som 
intervjuas har en stor frihet när de ger sina svar och följdfrågor kommer kunna ställas under 
intervjuernas gång (Bryman, 2011). I denna form av metoden blir svaren förhoppningsvis 
fylliga och detaljerade och den stora innebörden i intervjuerna ligger i att den intervjuades 
tankar, synsätt och idéer får komma fram (ibid.). Intervjuerna var direkta genom att 
intervjuerna gjordes på pedagogernas arbetsplatser som var en trygg miljö för dem. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon. Kvalitativa intervjuer valdes till metod 
eftersom observation hade tagit mer tid än vad som är avsatt för detta arbete. Enkäter hade 
krävt mycket administration och tid i att gör bra frågor som ger en rättvis bild av 
pedagogernas arbete med strävansmålen i teknik. Det fodrar också att pedagogerna ger av sin 
tid till att svara och sända tillbaka enkäterna för att få ett bra resultat till undersökningen. 
Kvantitativa intervjuer var för strukturerade där ett strikt schema och ordnings följd måste 
följas, vilket inte skulle ge pedagogens synpunkter, idéer och tankar (Bryman, 2011). 
Kvalitativa intervjuer som är semistrukturerade kom därför att vara den bästa metod att 
besvara frågeställningen utifrån den tid som angivits och möjligheterna som finns. 
 

3.2 Urval 

I undersökningen har det intervjuats en barnskötare och sex förskolelärare. Urval av 
pedagoger som intervjuats har varit hälften från storbarnsavdelning fyra till fem år och hälften 
av pedagogerna var från småbarnsavdelning ett till tre år. För att se om det fanns någon 
skillnad i hur man arbetar med teknik på förskolan i de olika åldrarna. Övrigt har urvalet varit 
slumpmässigt från kommunens hemsida och via kontakter från tidigare känd förskola. Det 
viktigaste för undersökningen var att pedagogerna aktivt arbetar i en barngrupp på en 
förskola. Vilken utbildning och hur längde det arbetat kan ha betydelse men har i denna 
undersökning blivit slumpmässigt valt.  
 

3.3 Genomförande 

 Först har förskolecheferna tillfrågats via e-post och besök om det går bra att pedagoger på 
deras förskola kontaktas för intervjuer. De vart också informerade om undersökningen och 
dess syfte. Därefter har pedagogerna kontaktats via e-post, telefon och besök. De har fått 
information om undersökningen och dess syfte och en tid har bokats för en intervju på ca 30 
minuter. Intervjun har genomförts på pedagogernas arbetsplats, en avskild plats från 
barngrupperna har valts för att få lugn och ro att samtala och för att lätt kunna spela in 
intervjuerna på mobiltelefonen. Vid intervjun har det använts en minneskarta (se bilaga1) över 
områden som ska beröras i intervjun. Även har lappar med lärande målen i teknik skrivits ut 
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och använts för att pedagogerna ska se dem tydligt.  Detta kan också haft en lugnande effekt 
och en trygghet i att ha någonting att hålla i och titta på medans pedagogerna intervjuade. 
 

3.4 Databearbetningsmetod 

När intervjuerna var genomförda, transkriberades inspelningarna från mobiltelefonen till 
datorn. Detta gjordes samma dag som intervjuerna genomfördes genom att lyssna på 
inspelningarna om och om igen och skriva ner allt som sades. När alla sju intervjuer var 
renskriva skrevs de ut och lästes igenom flera gånger. Därefter delades intervjuerna upp i 
olika områden som vardagsteknik, bygg och konstruktion, människa – natur – samhälle sedan 
också vårdnadshavare och reflektion.  Alla intervjuer lades ut på ett bord där markerades de 
olika områdena med likheter och olikheter i utskrifterna med understrykningspennor i olika 
färger. Det skrevs också kommentarer i marginalen och post- it-lappar med funderingar 
klistrades på.  Olika citat som var användbara markerades och lyssnades på flera gånger för 
att få med rätt ord och utryck. Därefter skrevs undersökningens resultat. 
 

3.5 Reliabilitet 

Svårigheter i intervjuer är att få pedagogerna att ger ett uttömmande svar och att det är peda-
gogens egna erfarenheter, åsikter och inställningar som avspeglar sig i svaren (Johnsson & 
Svedner, 2010). Eftersom olika frågeområden används i intervjuerna kan det skilja sig i hur 
frågor ställs och alla pedagoger kanske inte fått samma frågor vilket gör att pedagogerna kan 
ha tolka frågorna lite olika. Den som intervjuat kan också ha påverka pedagoger med kropps-
språk, frågeformuleringar, egna värderingar och åsikter (Johnsson & Svedner, 2010).  
 

3.6 Etiska hänsynstaganden   

I vetenskapsrådet (2011) tas det upp fyra stycken huvudkrav.  Dessa har följts på följande sett. 
 Informationskravet: Inför intervjun informerades och förklarades syftet med intervju-

erna och hur de skulle gå till väga och vad den skulle komma att beröra. Allt för att 
pedagogerna som vart tillfrågade skulle ha möjlighet att vet om de var intresserade att 
vara med på intervjuerna. 

 Samtyckeskravet: Inför intervjuerna var det viktigt att få samtycke från alla tillfrågade 
pedagoger. Det förklarades tydligt att deras deltagande var frivilligt och att de kunde 
avsluta sitt deltagande när som helts under undersökningens gång. 

 Konfidentialitetskravet: Inför intervjuerna fick berörda personer information om att de 
i undersökningen är helt anonyma. Inga namn på personer, förskola eller kommun 
kommer nämnas. Allt material som spelats in på mobiltelefonen och andra uppgifter 
som berör de intervjuade finns bara tillgängligt för personen som gör undersökningen.  

 Nyttjandekravet: Alla pedagoger som intervjuas informeras om att allt material som 
samlats in och intervjuer som gjorts kommer bara användas till denna undersökning 
och efter att arbetet är slutfört kommer de att förstöras. 
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4 Resultat och analys 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagogerna arbetar med strävansmålen i 
teknik. I detta kapitel kommer resultatet från undersökningen presenteras. Resultatet börjar 
med kort presentation av pedagogerna som varit med. Pedagogerna är alla kvinnor och 
kommer benämnas med figurerade namn, se Tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1. Intervjuade pedagoger 

Pedagog Antal arbetade år Avdelning Utbildning 

Lisen Ca 9 år 1-2 års avdelning Förskollärare 

Alva Ca 12 år 1-3 års avdelning Förskollärare 

Gun Ca 16år 1-2 års avdelning Förskollärare 

    

Eva Ca 1 år 3-5 års avdelning Förskollärare 

Ulla Ca 8 år 4-5 års avdelning Barnskötare 

Ida Ca 11år 4-5 års avdelning Förskollärare 

Moa Ca 24 år 3-5 års avdelning Förskollärare 

4.1 Teknik 

I undersökningen fick pedagogerna svara på vad teknik/ teknikbegreppet säger dem.  
Det som vart synligt är att pedagogerna beskrev att teknik finns överallt, att teknik är en del 
av vår vardag. Gun, Lisen och Eva beskriver också teknik som konstruktion, att bygga och se 
hur saker fungerar. Ida och Moa ser teknik som någonting stor, svårt och har dåliga 
erfarenheter med sig från egen skolgång. Ida belyser också att teknik känns nytt, att det inte 
funnits med i läroplanen så länge. 
 

4.2 Teknik i vardagen 

Så här anser sig pedagogerna arbeta med strävansmål att: Utvecklar sin förmåga att urskilja 
teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar (Skolverket, 2010, s.10). se Tabell 2 
nedan 
 
Tabell 2, Hur pedagoger anser sig arbeta med vardagsteknik. 

Pedagog  Anser sig arbeta 
med vardagsteknik 

 Exempel på aktiviteter eller utforskande av 
vardagsteknik med barnen 

Lisen Ej medvetet  
Alva Medvetet Limpistoler, erbjuda naturmaterial, 

återvinningsmaterial då håller de på med teknik. 
 

Gun Medvetet Klä på sig skon, eller strumpa, blåsa såpbubblor. 
Kolla hur olika bilar åker i rutschkanan, rulla 
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bollar genom rör. 
 Är detta teknik enligt lpfö98 rev 2010, eller är 
det fysik och kemi? 
 

   
Eva Osäker  Skruva söder saker som strykjärn, radioapparater 

titta hur de ser ut. Var med och tittat hur nya 
markisen fungerar. 
 

Ulla Medvetet Att knyta skorna, barnen får vara med och sätta 
igång diskmaskinen. 
 

Ida Ej medvetet  
Moa Medvetet  Att utforska miljön är vardagsteknik  

 
 

 
Moa, Gun, Alva och Ulla beskriver att de medvetet arbetar med teknik i vardagen.  
 

- Att barnen faktiskt får sätta på diskmaskinen med oss och att det är teknik. Och att just 
knyta skorna är en teknik. (Ulla). 

Gun menar att teknik i vardagen kan vara. 
 

- Som vi använt sugrör att blåsa bubblor med. 

Eva kände stor osäkerhet om de arbetade med teknik i vardagen och utforskade hur enkel 
teknik fungerar. Hon menade att teknik hade de runt sig överallt, men att de inte medvetet 
tittade på teknik i vardagen. Men samtidigt arbetade de med teknik, de skruvade sönder olika 
saker som radioapparater, strykjärn tillsammans med barnen och de utforskade sin miljö t.ex.  
 

- Som när vi fick markiser monterade. Att vi tog fram veven och såg hur den funka 
(Eva).  

Även om Eva är osäker synliggör hon teknik i vardagen för barnen. 
 
Ida och Lisen uttryckte sig tydligt att de inte medvetet arbetar med teknik i vardagen och att 
urskilja hur enkel teknik fungerar. De menade att de inte benämnde teknik i vardagen för sig 
själva eller barnen.  
 

- Ööö, ja hur arbetar vi? Jag tro inte vi över huvud taget arbetar med det medvetet 
(Ida).   

Moa, Gun, Alva och Ulla har uppfattat att teknik är något som finns runt oss överallt. Miljön 
har då en stor betydelse för att barnen ska få med sig olika erfarenheter av olika material, 
utrustning och tekniker. För dessa pedagoger var det också viktigt med att vara en 
medforskande pedagog som ser och lyssnar till barnens intressen och vågar prova nya saker. 
Att miljön är tillåtande när det kommer till teknik i vardagen.  



 

10 
 

 

4.3 Bygg, konstruktion och skapande 

Så här anser sig pedagogerna arbeta med strävansmålet att: utvecklar sin förmåga att bygga, 
skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap (Skolverket, 2010, 
s.10).  Se Tabell 3 nedan 
 
Tabell 3, Hur pedagoger anser sig arbeta med bygg, konstruktion och skapande. 

Pedagog Anser sig arbeta 
med Bygg 
konstruktion och 
skapande 

Exempel på aktiviteter eller utforskande av bygg 
konstruktion och skapande med olika redskap 

Lisen Medvetet Viker pappersflygplan, bygger vattenfall ute. Bygger 
med olika klossar och Lego. Målar, skapar med deg 
och lera. 
 

Alva Medvetet Utforskar olika material för att se hur olika material 
fungerar, spikar i stubbar, bygger balans gångar av 
plankor, bygger bilar av natur material med hjälp av 
limpistol. 
 

Gun Medvetet Skapar med lera, målar, experimenterar att bygga på 
höjden med olika byggklossar och kollar hållbarhet 
hos konstruktionerna. 
 

   
Eva Medvetet  Skruva söder t.ex. strykjärn, radioapparater här 

används det mycket olika redskap, barnen har även 
använt materialet och byggt nya saker, skapelser. 
Skapat rymdgubbar i olika material. Bygger med 
klossar, Lego.  Skapar med Deg, lera. 
 

Ulla Medvetet Magnetiska stavar som de bygger mycket snurror av. 
Fort av backar, bilar av mjölkartonger och cd-skivor 
som de målat och dekorerat. Gjort egna maracas.  
 

Ida Medvetet Skapat virvlar i olika material, arbetat med 
hållfasthet, hur får jag ihop olika material med 
varandra. Experimenterat med att skapa virvlar 
tredimensionellt, viker pappersflygplan, bygga med 
klossar. 
 

Moa Medvetet Bygger bil av däck, plankor och testar hållbarhet och 
olika lösningar. Bygger bilbanor, hagar till djur, 
gungbrädor av kabelvindor. 
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Alla pedagoger som vart intervjuade i denna undersökning arbetade aktivt med detta 
strävansmål. På fem av sju avdelningar fanns det ett byggrum eller bygghörna som barnen 
aktivt använder. Lisen och Evas avdelningar hade inga specifika byggrum eller bygghörna, 
men hade byggmaterial i olika former att tillgå även om de inte hade specifika byggområden. 
Alla avdelningar hade även ateljé att tillgå för att skapa och konstruera.  
Pedagogerna belyser också att bygg, konstruktion och skapande ska komma från barnens 
intressen. Att det är viktigt att som pedagog vara tillåtande och utforskande i arbetet med olika 
material och redskap. 
 

4.4 Material  

Materialet som fanns på förskolorna varierade lite på varje förskola men överlag fanns det 
mycket olika material att tillgå.  Material som pedagogerna nämnde se Tabell 4 nedan 
 
Tabell 4, Material som pedagogerna nämner att de har på avdelningarna. 

Pedagoger 
 

Material inne  Material ute 

Lisen Kapplastavar,, klossar, Lego, 
toarullar, färger, deg 

Sand, vatten, plankor, 

Alva Naturmaterial som kottar, 
stenar, pinnar. 
Återvinningsmaterial som 
äggkartonger, 
mjölkkartonger, burkar 
Lera, deg, färg, lim, klossar, 
Lego 

Kabelvindor, plankor, däck 

Gun Olika sorters klossar, 
kapplastavar, aluminium 
burkar, plastbunkar som vi 
fyllt med olika material några 
är tunga och några är lätta. 
Olika sorters rör, tunga, lätta 
rör och stora rör. 
Byggklossarna i papp som är 
lätta även klossar i trä som är 
lite tyngre, mjuka mattor. 

Sand, vatten, däck. Byggbod 
med kabelvindor, plankor, 
stenar, rör. 

   
Eva Lego, kolssar, playdoh, lera, 

lim, gips, färg. Material från 
t.ex. radioapparater som 
skruvats sönder.  

Plankor, däck,  

Ulla Lego kapplastavar, hårda och 
mjuka klossar. Stora rullar, 
långa papprör, toarullar, 
kartonger, magnetiska stavar 

Backar, plankor, stubbar, 
sand, vatten 
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Ida Kapplastavar, byggklossar i 
olika tyngd och storklek. 
Rör, knappar, dominobrickor, 
mattor, 
Naturmaterial, som stenar, 
pinnar, kottar,  
Återvinningsmaterial 
mjölkkartonger, kapsyler, 
tyger 

Sand, vatten, däck. Byggbod 
med kabelvindor, plankor, 
stenar, rör. 

Moa Lego, klossar i olika former. 
Mjölkartonger, äggkartonger. 
Kottar, pinnar, stenar, bark. 

Kabelvindor, plankor, däck 

 
 
De största skillnader i materialet ut och inne utryckte pedagogerna var att materialet ute var 
större och kraftigare. Att materialet inne är lättare att ta ut än tvärtom.   
  

- Ute är väldigt bra att använda sig av det stora och rejäla materialet (Ulla). 

Det beskrivs av Gun och Ida att materialet de har är olika varandra som korta, lång, runda, 
fyrkantiga, lätta och tunga osv. För att barnen ska få möjlighet att utforska olikheter och 
motsatts.  
 
På fem av sju avdelningar var materialet lätt att tillgå för barnen under hela dagen. De två 
avdelningarna som inte hade lättillgängligt material var Guns och Lisens avdelningar med 
barn i ett till två års ålder. Här är konstruktionsmaterialet uppe på hyllor eller ligger i skåp så 
att barnen inte kommer åt.  
 

- Nej med dem så är materialet inte det tyvärr (Gun). 
 

4.5 Människa – Natur - Samhälle  

Så anser sig pedagogerna arbeta med strävansmålet att: utvecklar intresse och förståelse för 
hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (Skolverket, 2010, s.10).  
Alla pedagoger svara att de inte arbetar med detta lärande mål kring teknik. Pedagogerna 
skruvade ordentligt på sig när denna fråga kom upp. Nej, vad då, teknik, samhälle. Påverkar 
teknik samhället?  
 

- Oj, det var en klurig fråga. Med det behöver vi (Alva)  

Lisen menar att de arbetar lite med detta strävansmål men mer ur ett naturtänk.  Att inte 
slänga skräp i naturen, komposten, men inget om t.ex. återvinningen eller vad händer med 
skräpet när soppbilen kommer? Görs det nya saker av sopor?  Eva beskrev hur barnen på 
hennes avdelning är mycket intresserade av jordbruket som är i fullgång med traktorer som 
harvar och sår.  I detta skulle vi kunna få in natur- teknik -samhälle. För tänk hur mycket 
teknik det behövs för att få mat på bordet, men jag har inte tänkt så förens nu. De övriga 
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pedagogerna tyckte att det var en svår fråga och att de inte har reflekterat över detta 
strävansmål men menar att de borde göra det. 

4.6 Vårdnadshavare  

Hur ser vårdnadshavarna på teknik i förskolan? Pedagogerna beskriver det som att 
vårdnadshavarna tycker det är stort och svårt. Att vårdnadshavarna inte riktigt förstår att de 
arbetar och utforskar teknik i förskolan. Alva beskriver att flera föräldrar är osäkra om 
förskolan arbetar med teknik, men att det får en aha upplevelse när de visar på bilder av t.ex. 
ett fallskärmsbygge. 
Lisen och Ulla tycker det är viktigt att de som pedagoger visar för vårdnadshavarna vad som 
är teknik och att barnen utforskar och gör aktiviteter med teknik på förskolan. Att de använder 
sig av dokumentation för att vårdnadshavarna ska få mer inblick i vårt arbete. Pedagogen Ulla 
ger ett exempel på hur de försöker visar genom dokumentation att barnen utforskar teknik .  
 

- Vi försöker visa det med vår dokumentation, just att de inte bara bygger ett stor fort 
av massa backar utan vi försöker visa på att det är teknik och att barnen utforskar 
konstruktioner, vad som fungerar och vad som inte fungerar.   
 

4.7 Reflektion  

Reflekterar ni med barnen om teknik?  

Ulla, Gun, Alva och Moa berättar om att de reflekterar med barnen om teknik . De använder 
sig av bilder och samlingar för att reflektera tillsammans över teknikaktiviteter.   
Gun berättar också att de med hjälp av bilder på lärplattorna och med projektor reflektera 
tillsammans med de yngre barnen. 
Ida, Lisen och Eva beskriver att de inte får tiden att räcka till för reflektioner. Men att de lite i 
stunden när barnen gör saker reflekterar, utforskar och utmanar barnen.  
 

- Nja inte så mycket som jag kan önska, tankarna finns där men tiden räcker inte till 
(Eva). 

Moa beskriver att reflektioner i arbetslaget har varit viktiga för att se vad som är teknik. Att 
pedagogerna stödjer varandra i hur de kan arbeta och utforska teknik med barnen.  Ida och 
Eva beskriver att de eftersöker mer av reflektioner och uppgifter att göra i arbetsslaget för att 
lyfta fram och lära sig mer om teknik. Att de tillsammans skulle kunna läsa t.ex. litteratur om 
teknik för att reflektera och utöva i barngruppen. Att de behöver mer verklighetsförankrade 
uppgifter och material för lära och utöva teknik i förskolan.  
 

4.8 Skolverket tycker att teknik är viktigt vad anser du som 
pedagog? 

Alla pedagoger ansåg att teknik är viktigt att det är en stor del av vårt samhälle i dag. Men det 
fanns flera stora MEN. Ida menade att teknik är viktigt men vad ska definieras som teknik 
eftersom det är ett så stort område. Lisen menade på att tid och intresse påverkar arbetet med 
teknik, det är klart att teknik är minst lika viktigt som alla bitar i läroplanen för förskolan 
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(2010). Hon menade dock att det är svårt om intresset inte finns och hur mycket tid ska 
pedagogerna lägga på att vidare utveckla sig inom teknik? Och vart finns den tiden att ta? 
 
Lisen och Gun beskriver att teknik är viktigt men att de som pedagoger behöver bli betydligt 
mycket bättre på att benämna teknik. Barnen behöver få med sig teknik både kroppslig och 
verbalt för att få en helhet i sitt lärande. Moa menar också på att teknik är ett laddat ord för 
många. Teknik är svårt och stor för oss i vår generation. Om barnen i dagens samhälle kan få 
med sig en positiv bild av teknik redan på förskolan har de fått mycket med sig inför det 
framtida intresset och lärandet i teknik.  

- Det ska vara en naturlig del av livet. Kan vi börja på förskolan har vi nog mycket 
vunnet med att det inte ska bli ett konstigt och laddat ord (Moa). 

 

4.9 Resultatsammanfattning   

Här nedanför kommer en sammanfattning av hur pedagogerna ansåg sig arbeta med 
strävansmålen. Se Tabell 5 nedan 

Tabell 5, Sammanfattning av hur pedagogerna ansåg sig arbeta med strävansmålen. 

Strävansmål 
(Skolverket, 2010, 
s.10) 

Arbetar medvetet Arbetar ej 
medvetet 

Osäker hur de arbetar 

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

 

 
Fyra pedagoger 
anser sig arbeta 
medvetet med detta 
lärandemål 

 
Två pedagoger anser 
sig inte arbeta 
medvetet med detta 
lärandemål 

 
En pedagog känner sig 
osäker om de arbetar med 
detta lärandemål 

Utvecklar sin förmåga 
att bygga, skapa och 
konstruera med hjälp 
av olika tekniker, 
material och redskap. 
 

 
Alla sju pedagoger 
anser sig medvetet 
och aktivt arbeta 
med detta 
lärandemål  

  

Utvecklar intresse och 
förståelse för hur 
människor, natur och 
samhälle påverkar 
varandra 
 

   
Alla sju pedagoger anser 
sig inte medvetet arbeta 
eller reflektera över detta 
lärandemål 

 

Flertalet av pedagogerna tycker teknik är stort och svårt. Pedagogerna vet inte vad teknik 
innefattar och det blir synligt i arbetet med strävansmålen. Det som också blir väldigt synligt i 
resultatet är att det är svårt att benämna teknik för barnen eftersom pedagogerna är så osäkra 
på vad teknik egentligen är. Bygg konstruktion och skapade med olika redskap arbetas det 
aktiv med på förskolan. Pedagogerna tycker det är viktigt att vara en närvaren pedagog som 
utmanar barnen i sina konstruerande och skapade processer. I undersökningen framkom det 
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också att pedagogerna ville lära mer om teknik genom reflektioner i arbetslaget och små 
uppdrag som de kan göra tillsammans i verksamheten. Pedagogerna såg det som lättare att 
lära om teknik om materialet är mer verklighetsförankrat till förskolans miljö. 

5 Diskussion 
 

5.1 Metoddiskussion  

Hur arbetar pedagoger med strävansmålet i teknik ur läroplanen för förskolan? För att söka 
svart på den frågeställningen har kvalitativa intervjuer som spelats in använts. Sju pedagoger 
har medverkat i undersökningen. Johnsson & Svedner (2010) beskriver att med kvalitativa 
intervjuer kommer åsikter, idéer och erfarenheter fram. Men att det som kan vara ett problem 
med intervjuer är att pedagogerna kan ge förskönade svar och att någon annans åsikter kan 
lysa igenom i deras svar vilket kan vara möjligt i undersökningen. Frågeområden (se bilaga 1) 
har använts vilket kan göra att pedagogerna inte fått exakt samma frågor och inte i samma 
ordning. Vilket kanske kan ha påverka resultatet. Som det ser ut har det inte påverkat 
resultatet i denna undersökning. Johnsson & Svedner (2010) menar att personen som 
intervjuar kan påverka den som intervjuas med sitt kroppsspråk, egna värderingar och åsikter. 
Personen som utfört intervjuerna har försökt att påverka pedagogerna så lite som möjligt 
genom att lyssna, vänta ut svaren, inte ge egna värderingar och åsikter.  

Genom att intervjuerna spelades in var det lättare för den som intervjuar att fokusera på 
samtalet att lyssna och kunna ställa följd frågor till pedagogernas svar. Dessutom kunde 
suckar, pauser, funderingar tas med i analysen av hur frågorna besvarades. Det som kan göra 
tolkningen av svaren lite missvisande är att kroppsspråket som pedagogerna har inte syns på 
inspelningarna och inte kan tas med i tolkningen av svaren. 

Det som hade kunnat ge undersökningen mer tillförlitlighet hade varit att observera 
pedagogernas arbete med teknik i förskolan. Vilket också kanske hade kunna ge ett helt annat 
resultat. Som observatör hade kanske personen ansett att de arbetade mer eller mindre med 
strävansmålen i teknik än vad pedagogerna själva svarade i intervjuerna. Med den angivna 
tiden för detta arbete fanns det inte möjligheter till detta. 

 

5.2 Resultatdiskussion  

 

5.2.1 Teknik i vardag 

Att arbeta med strävansmålet: Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och 
utforska hur enkel teknik fungerar, ses ofta som stort och svårt av många pedagoger. Burulf 
(2013) och Mattsson (2005) beskriver att pedagogernas attityder och inställning och kunskap 
påverkar verksamheten. Med rätt inställning och inspiration kan pedagogerna ge en positiv 
bild av teknik till barnen. I undersökningen bekräftade ett par av pedagogerna att de är osäkra 
vad teknik är och de har dåliga erfarenheter med sig från sin egen skolgång. Även de 
pedagoger som anser sig arbeta med teknik i förskolan kan fundera på vad som egentligen kan 
menas med teknik i vardagen? För visst att knyta skorna eller klä på sig en strumpa är en slags 
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teknik som Gun och Ulla tar upp men är det vad utbildningsdepartementet (2010) menar med 
att utforska teknik i vardagen? Utbildningsdepartementet beskriver att förskolan ska 
synliggöra tekniken i vardagen för barnen, genom att iaktta analysera vardagliga tekniska 
lösningar (ibid.). Då kanske vardags teknik ska ses mer som Eva beskriver att utforska och 
mecka med strykjärn eller att se hur maskisen fungerar med barnen?  
Det som också fram kom är att vardags tekniken lätt förväxlas med fysik. Gun beskriver att de 
blåser såpbubblor med barnen att det är teknik i vardagen för dem. Det hade kunnat vara 
vardags teknik om de skapat någonting som de kan blåsa bubblor med. Efter som det skulle 
lösa ett problem eller tillgodose ett behov som teknik begreppet betyder. Men det var inte vad 
pedagogen menade i intervjun så det borde inte benämnas som vardags teknik utan benämnas 
naturvetenskap som fysik och kemi. För att barnen i dagens samhälle ska få med sig rätt 
kunskap och en positiv bild av teknik från förskolan behövs det utbildning av pedagogerna. 

 

5.2.2 Kompetents utveckling 

Pedagogerna som intervjuats i denna undersökning har valts slumpmässigt förutom att hälften 
var från storbarnsavdelning och hälften från småbarnsavdelning. Efter intervjuerna var gjorda 
visade det sig att pedagogerna hade arbetat mellan ett år till tjugofyra år inom förskolan och 
att en var barnskötare. Det som är intressant i detta är att betydelsen av att ha arbetat en längre 
eller kort tid eller att ha utbildning inte gjorde någon skillnad i hur pedagogerna arbetade med 
strävansmålen i teknik på förskolan. Hur eller om de arbetar med strävansmålen ser mer ut att 
handla mer om intresse hos pedagogerna och hur mycket tid det finns för att lära och 
reflektera om teknik på de olika förskolorna. Det har inte med hur mycket erfarenheter 
pedagogerna har med sig från att ha arbetat länge tid eller att ha en ny färsk förskollärare 
utbildning i ryggen. Osäkerheten kring teknik finns där ändå. 

Bjurulf (2013) och Jarvis & Rennie (1998) menar att det är viktigt att pedagoger får 
kompetensutvecklig i teknik för att kunna ge en bra pedagogisk verksamhet med aktiviteter 
och reflektion i barngruppen. I undersökningens resultatet framkom det att pedagoger önskade 
sig att det fanns mer reflektion i arbetslaget över t.ex. litteratur i teknik, eller att de fick 
konkreta uppgifter att utföra i barngrupp.  Uppgifter som de sedan kunde reflektera över 
tillsammans i lärarlagen för att lära sig mer om teknik.  Pedagogerna menade att 
kompetensutveckling på så sätt skulle bli mer verklighetsförankrad i verksamheten än att bara 
gå på t.ex. föreläsningar.  Mylesand (2007) beskriver också detta, att genom att göra, 
undersöka konkreta saker tillsammans med barnen och utgå från deras intressen och 
erfarenheter skapar både barnen och pedagogerna kunskap om teknik. I läroplanen för 
förskolan (2010) ligger ansvaret på förskolecheferna att kompetensutveckla och kvalitetssäkra 
förskolan. Utifrån resultatet som framkommit i denna undersökning har förskolecheferna nu 
en möjlighet att testa att ge pedagogerna mer reflektionstid och verklighetsanpassade material. 
Se om det ger en kompetensutveckling av pedagogerna inom teknik i förskolan. För som 
Teknikföretagen (2005) och Tu (2006) menar är dagens samhälle beroende av att människa får 
kunskap, intresse för teknik och för att samhället ska utvecklas. Kunskaperna bör därför 
grundläggas i tidig ålder anser jag. 
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5.2.3 Bygg, konstruktion och skapande 

Det stävans mål som alla pedagoger arbetar aktivt med är bygg, konstruktion och skapande. 
Pedagogerna uttryckte sig i att de använder mycket olika konstruktionsmaterial. Att de 
försöker tänka på att materialen är olika varandra som tjocka, korta, tunga, lätt, runda, 
fyrkantiga osv. vilket också Mylesand (2007) beskriver som bra för utforskandet.  
Konstruktionsmaterialet som användes är också ostrukturerat för att barnens fantasi och 
kreativitet ska flöda (Trageton 1996).  Tillgängligheten av konstruktionsmaterialet på 
avdelningarna var dock lite olika. Barnen på avdelningar för tre till fem år hade tillgängligt 
material som finns framme för konstruktionslek och skapande när barnen själva vill. Medans 
på två av tre avdelningar med barn i ett till tre år var materialet inte så tillgängligt. Materialet 
ligger i skåp eller högt uppe på hyllor. Barnen måste själva peka eller visa på att de vill ha 
olika material. Vilket inte är så lätt när barnen inte har språket. En lösning kan vara att ha 
större material i olika former som finns tillgängliga, färger, kritor, lera osv. De kan ha bilder 
på material som det finns en kvävnings risk med. Genom bilder kan barnen påvisa vilket 
material de vill använda och det kan göra materialet mer tillgängligt. Att de också tar in 
naturmaterial som stenar kottar pinnar som kan ligga i ateljén även för de yngre barnen. För 
att också de yngre barnen lättare ska få uttrycka sin fantasi, kreativitet och spontanitet som 
Mylesand (2007) och Trageton (1996)  anser är bra för barns utforskande och lärande.  

Alla pedagog anser att det är viktigt att vara en närvarande och utforskande pedagog som 
utmanar barnen i skapandet och konstruerandeprocesserna. Att de ska utgå från barnens 
intressen och erfarenheter. Vilket också utbildningsdepartementet (2010) uppmanar till. Men 
som Stabels (1993) påpekar är det inte bara viktigt att vara närvarande, utan barnen behöver 
ha ett syfte med aktiviteterna. Att barnen har en bakgrund till varför de ska skapa eller bygga 
olika saker för det ger barnen mer motivation och engagemang i sitt utförande.  Detta är något 
som inte kom upp i någon av intervjuerna med pedagogerna. Pedagogerna behöver kanske 
reflektera mer över om det finns något sammanhang och förståelse för barnen om varför de 
ska skapa och konstruera olika saker. Har barnen ett mål med uppgiften eller en kund att 
tillfredsställa? För har barnen det kan det skapa mer engagemang, motivation och helhet i 
aktiviteterna på förskolan anser Stabels (1993).   

 

5.2.4 Människa - natur- samhälle 

I undersökningen vart det tydligt att pedagogerna inte reflekterade eller arbetade med hur 
teknik påverkar både natur och samhälle. Ett sätt att kunna få in detta i förskolan är att skapa 
och konstruera med olika material och reflektera med barnen vart dessa material kommer 
ifrån? Är materialen miljövänliga? Vem har skapa dessa material och varför? Hur gör vi med 
dessa material om vi behöver kasta dem? Kan vi återvinna material? Att pedagogerna som 
Mawson (2011) beskriver i sin artikel reflekterar med barnen om hur naturen och samhället 
påverkas för att få ett större sammanhang och medvetenhet hos barnen. I dagens samhälle har 
också producenter en stor roll i att skapa olika produkter, tekniska system som får samhället 
att fungera. I aktiviteter med barnen på förskolan fokuseras det ofta mycket på slutprodukten 
och inte på processen dit. Stabels (1993) menar att pedagoger i dag på förskolan bör 
uppmärksamma och reflektera mer runt processerna till slutmålet. Eftersom processen att 
skapa produkter har en stor roll i samhället. Allt för att barnen ska få med sig grundläggande 
kunskap om teknik och hur de påverkar samhället. Vilket både utbildningsdepartementet 
(2010) och Teknikföretagen (2005) förespråkar.  
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5.2.5 Begreppet teknik 

Alla pedagoger beskriver att det är svårt att benämna teknik och att använda begrepp inom 
teknik.  Detta är något som är viktigt enligt Bjurulf (2013) att benämna teknik både för 
barnen, vårdnadshavarna för att de ska få intresse och en positiv bild av vad teknik är. Men 
som beskrivits innan behövs det kunskap om vad som är teknik, för att pedagoger ska kunna 
benämna det för sig själva, barnen och vårdnadshavarna.  

6 Slutsats 
Utifrån denna undersökning om hur pedagogerna arbetar med strävansmålen i teknik har det 
framkommit att teknik ses som någonting nytt, stor och svårt i förskolan. Att pedagogerna har 
startat lite smått att arbeta med strävansmålen i teknik men inte riktigt vet vad som tillhör 
teknik, eller hur de ska benämna begreppet teknik för barnen. Av strävansmålen är det att: 
utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material 
och redskap (Skolverket, 2010, s.10) som pedagogerna kommit längst. De utforskar 
konstruktioner och redskap tillsammans med barnen. De använder olika material för att 
barnen ska få använda sin fantasi och kreativitet. Nu gäller det för pedagogerna att de tar ett 
steg till. Att de börjar utforska och reflektera mer ur ett vardagligt och samhälleligt perspektiv 
när barnen konstruerar och skapar. För att få in de andra två strävansmålen i förskolans 
verksamhet och för att barnen ska få en större helhetsbild av samhället. Samhället är uppbyggt 
av artefakter som vi människor skapar för att tillgodose behov och lösa problem. Artefakter är 
sammankopplade till olika tekniska system som får vårt samhälle att fungera (Svensson 
2011).  Resurserna tas från vår natur och påverkar vår miljö. Lika så alla artefakter som går 
söder eller bara kastas. Hur återvinner vi dem på bästa sätt så att samhället och naturen mår 
bra? Ni pedagoger och blivande pedagoger där ute våga ta på er teknikglasögonen, ge er ut 
och utforska tekniken i vår vardag, utforska konstruktioner och hur samhället påverkas. För 
teknik är viktigt, teknik finns överallt. Hela vårt samhälle är uppbyggt av teknik. För att 
barnen ska få med sig en positiv bild av begreppet teknik, våga använd ordet teknik, våga 
utforska teknik (Bjurulf 2013). Ha roligt tillsammans med barnen. Reflektera i arbetslagen 
och med barnen för att få och ge ny kunskap om teknik tillvarandra. 
 

6.1 Vidare forskning  

Efter att ha gjort denna undersökning framkom det att flera pedagoger önskade sig mer 
verklighetsanpassat material att reflektera över för att lära sig om teknik. Att ge pedagoger på 
en förskola ett teknik uppdrag som de ska göra med barnen. Att pedagogerna reflektera över 
uppdraget tillsammans med barnen och arbetslaget. Att med hjälp av observation och 
intervjuer se om det ger pedagogerna mer kunskap om teknik. 
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 Bilaga 1: Minneskarta till intervjuerna 
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