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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka vad som ses som huvudinnehåll för teknikämnet i 

förskolan. I studien undersöks pedagogers uppfattningar om teknikämnet och 

teknikundervisning, samt inspirationslitteratur om teknik som är inriktad mot förskolan. 

Uppsatsens metod utgår ifrån en kvalitativ textanalys av etablerade sätt att se på vad teknik är och 

innehåller samt en intervjustudie om förskolepedagogers uppfattningar om teknikämnet och 

teknikundervisning. Totalt har fyra olika inspirationsböcker inriktade mot förskolan analyserats 

och tre förskolepedagoger intervjuats.  

Studiens resultat visar att det hos vissa av de intervjuade pedagogerna råder en viss osäkerhet 

kring vad teknikämnet innehåller samt att olika typer av pedagogisk inspirationslitteratur används 

som stöd i val av undervisningsinnehåll. Analysen av inspirationslitteraturen visar att de fyra olika 

böckerna återspeglar en eller två etablerade synsätt på teknik utav de totalt sex tekniksynerna. 

 

Nyckelord: Förskola, Teknik, Läromedel, Pedagogisk litteratur  
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Inledning 

Den första gången jag kom i kontakt med elektronik var i fyraårsåldern då jag för första gången 

fick prova på att löda kretskort med lödkolv. En av mina favoritsysselsättningar när jag följde 

med pappa till jobbet som högstadielärare i teknik var att smyga runt i verkstadsrummet och pilla 

och vrida på maskinerna som stod där inne. Omkring sexårsåldern lärde jag mig att använda min 

första dator, en gammal hederlig VIC 20, följt av en Commodore 64 och slutligen, vid min elfte 

födelsedag fick jag min egen Amiga 500. För er lite yngre eller som helt enkelt inte varit 

datorintresserade under perioden 1980-92 så kan jag informera om att dessa datorer i jämförelse 

med dagens datorer kan liknas vid skillnaden mellan häst med vagn gentemot x2000 tåg. Idag är 

en dator något av en självklarhet att man behärskar att använda, då var det något vi lite mer 

obskyra nördar höll på med. När mobiltelefonerna kom sågs de inte heller som någon speciellt 

nödvändig tingest att äga, yuppienallar fnös man något föraktfullt. Idag tror jag inte att jag känner 

någon människa över tio år som inte har en egen telefon, å andra sidan så går det ju nu till 

skillnad från då att ringa från en mobiltelefon utan att i princip bära med sig en egen mobilmast. 

Utvecklingen går framåt så att säga, inte bara med prylarna utan även med de system de ingår i. 

Internet är ett exempel på utveckling av ett tekniskt system som jag har haft förmånen att få 

uppleva. Min första kontakt med nätet skedde under högstadietiden, då fanns det som 

fjortonåring i princip ingenting att göra på nätet förutom att chatta på Aftonbladets hemsida. 

Idag är möjligheterna för samma tekniska system i princip obegränsade på gott och på ont. Vad 

vi kan konstatera är att internet slog igenom, precis som datorn, TVn, radion, telefonen, 

telegrafen osv. Ingen av dessa skulle ju egentligen ”slå” enligt de som förstod sig på.  

Mitt intresse för teknik har bestått genom åren, då med en förkärlek för elektroniken och 

metallslöjd. Men teknik är ju så mycket! Allt från traditionella hantverk, tillämpad fysik, kemi och 

biologi till att förstå sig på hur järnvägsnätet fungerar, designa, vidareutveckla och uppfinna.  

Inför denna studie genomfördes en mindre pilotstudie till den då tänkta huvudfrågeställningen 

som enbart fokuserade på förskolepedagogers uppfattningar om teknik. Vid intervjuerna 

framkom dock att ett sätt för pedagogerna att tackla sin eventuella osäkerhet på ett ämnesområde 

var att vända sig till olika typer av pedagogisk litteratur. Under min utbildning till lärare, men 

framförallt under mina yrkesverksamma år som pedagog i förskolan har jag själv ofta stött på 

olika typer av inspirationslitteratur i olika ämnen. Detta har handlat om allt från 

utomhuspedagogik och matematik till hur man bäst utformar lokalerna för att passa barns lek. 

Min erfarenhet är att denna typ av litteratur är relativt vanligt förekommande och används i den 

undervisning som bedrivs i förskolan, kanske framförallt som stöd i de ämnesområden som man 

själv som pedagog inte är så bevandrad i. Teknik upplever jag jämte matematik och 

språkutveckling har blivit något av prioriterade ämnesområden i förskolans verksamhet, dock 

tycks det finnas en osäkerhet om vad tekniken egentligen är och allra helst hur man ska undervisa 
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om den. I denna uppsats ämnar jag att sammanfoga dessa två delar, mitt personliga intresse för 

teknik samt den inspirationslitteratur som används ute i förskolans verksamhet och 

förskolepedagogers tankar kring teknikundervisning. 

 

 

Tack till mina båda mentorer inom tekniken, pappa och min handledare och lärare Johnny 

Häger. Pappa, du alltid stöttat och uppmuntrat mitt intresse inom teknik. Johnny, du fick mig att 

tycka studierna var roliga igen! Tack för att jag har fått ha dig som lärare och bollplank genom 

mina fyra år på lärarutbildningen. 

 Johan och Vega, min älskade familj, tack! Det är ni som har gjort det värt det. 

 

 

 



7 
 

Bakgrund 

Teknik i samhället och förskolan 

Teknik är något som är dynamisk och i ständig förändring, gammal teknik vidareutvecklas och 

nyare lösningar skapas. Teknik är helt enkelt en viktig del av vår vardag. Internet, mobiltelefonen 

och bilen är exempel på några av de teknikprylar de allra flesta av oss tar för självklara delar av 

vårt liv idag. Dagens samhälle ställer stora krav på både kunnande om olika former av teknik och 

att vi behärskar olika tekniska system. Även kraven på en kreativ förmåga i form av ny design och 

funktion ökar.1 Denna utveckling av ökade krav på tekniskt kunnande och förmågor är något 

som uppmärksammats inom det svenska skolväsendet. 

Tekniken gjorde sitt intåg i skolans värld som eget ämne under 80-talet och under denna 

tidsperiod låg fokus främst vid industriteknik. På 1990-talet infördes teknikämnet som ett allmänt 

ämne i grundskolan för alla elever att undervisas i2. Vikten av teknikundervisning och 

fortbildning av lärare inom ämnet har också framkommit i undersökningar av skolämnet. En 

undersökning av grundskolans teknikundervisning gjord av Teknikföretagen visar att en så stor 

del som hälften av tekniklärarna anser sig ha för dåliga kunskaper om teknikämnets kursplan och 

den lokala arbetsplanen i teknik. Teknikföretagen förespråkar som en följd av sin undersökning 

att man satsar på fortbildning för de lärare som undervisar i teknik och ämnesansvariga lärare ute 

på skolorna samt att man från skolverkets sida även börjar utvärdera teknikämnet i de nationella 

skolutvärderingarna. Ytterligare ett förslag som Teknikföretagen förespråkar är att man redan i 

tidig ålder inför teknikundervisning i syfte att bibehålla barns och elevers teknikintresse.3 

Teknik som ämnesområde är något som kommer till uttryck i förskolans styrdokument. I 

förskolans reviderade läroplan har tekniken fått en mer framträdande plats i form av specifika 

strävansmål som rör praktiskt–tekniskt kunnande, förståelse för hur enklare teknik fungerar samt 

att kunna identifiera teknik i vardagen 4. I läroplanen lyfts även vikten av att förstå sin närmiljö 

fram och hur människa och samhälle kan påverka varandra samt informationssamhället i stort.5 

Även skolverket har i sin satsning med förskolelyftet specifika kurser som fokuserar på just teknik 

och naturvetenskap. Tekniken i förskolan har fått allt större plats och flera kommuner anger 

teknik som ett prioriterat område i förskoleverksamheten. Till exempel finns det idag förskolor 

                                                 
1 Ingerman, Åke, Wagner, Karin & Axelsson, Ann-Sofie (red.), På spaning efter teknisk bildning, 1:a uppl., Liber, 

Stockholm, 2009 
2 Klasander, Claes, Talet om tekniska system: förväntningar, traditioner och skolverkligheter. Diss. Linköping: 

Linköpings universitet, 2010 
3 Eriksson, Tobias (red.), Alla barn har rätt till teknikundervisning: en rapport om teknikämnet i dagens grundskola. 

Stockholm: Teknikföretagen, 2005 s. 8-10. 
4 Lpfö98 s 7, 10. 
5 Ibid. s 6, 10-12 
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med specifik inriktning på teknik och naturvetenskap, som Tom Tits förskola i Södertälje som 

bedriver delar av sin verksamhet i experimenthallarna för Tom Tits6.  

Läromedlens roll i förskolan 

Läroboken får ofta en central roll för vad som anses som relevant innehåll för undervisningen. 

Det innehåll som återges i läromedel blir även det som såväl lärare som barn och elever uppfattar 

som viktigt att lära sig om. Detta innebär även att det innehåll som utelämnas riskerar att ses som 

mindre relevant än det som erbjuds i läromedlet. Det innehåll som erbjuds bör granskas både i 

den mening om vad som erbjuds, men även vad som utelämnas.7 Det valda innehållet i läromedel 

bär också med sin någon form av följemening liknande de både Klasander och Östman & 

Roberts lyfter fram som bildningsemfaser och kunskapsemfaser.8 

I förskolans verksamhet har inte läromedel i form av böcker samma självklara roll som dessa 

generellt har i skolan. Barn i förskoleåldern kan i regel inte läsa själva och det ligger inte heller en 

förväntning från barn och föräldrar på att denna typ av läromedel ska finnas. Den litteratur man 

ofta stöter på som är inriktad mot förskola är istället olika typer av lärarhandledningar och 

inspirationslitteratur som vänder sig mot pedagogerna i förskolan. Detta torde då som sagt bottna 

i att barn i förskoleåldern sällan är läskunniga och behöver någon form av vuxenstöd i nyttjandet 

av läromedlen. För denna studie har valet stått mellan att antingen benämna de böcker som 

analyseras för inspirationslitteratur eller läromedel, valet har slutligen fallit på inspirationslitteratur då 

detta begrepp bäst överensstämmer med böckernas syfte och natur samt att det inte bär med sig 

samma historia som läromedelsbegreppet. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Tom Tits Experiment i Södertälje beskriver sig själva som ett pedagogsikt projekt som syftar till att öka 

kunskapen och intresset om teknik och naturvetenskap. Komplexet betstår av stora inomhushallar och 

utomhusmiljö med olika typer av experimentstationer. Verksamheten riktar sig till förskola, skola, gymnasium 

såväl som till allmänheten och har även lärarfortbildning.  
7 Molin, Lena, Rum, frirum och moral: en studie av skolgeografins innehållsval. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 

2006 s. 186-198. 
8 Klasander, 2010; Östman, 1995; Roberts, 1998 
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Litteraturöversikt  

Teoretiska utgångspunkter 

Tekniksyner 

Vad är egentligen teknik? Till en början bör en urskiljning mellan begreppen teknologi och teknik 

göras. Teknologi åsyftar i regel läran om teknik medan teknik är innehållet man lär sig om.9 

Teknikbegreppet är dock inte entydigt och det är inte självklart vad det innebär. Oftast kopplas 

teknik i en vardaglig mening samman med teknikprylar10, något som inom den sociokulturella 

skolan benämns som artefakter dvs. ett föremål skapat av människan 11. Teknikbegreppet är dock 

mycket mer mångfacetterat än så något som behandlas djupare under avsnittet om tidigare 

forskning. Vidare presenteras här de syner på teknik som ligger till grund för denna studie.  

 

Denna studie tar utgångspunkt i sex olika syner på teknik som har framträtt i studier tidigare 

teknikdidaktisk forskning och sedan sammanställts för denna uppsats. Dessa inom forskningen 

etablerade tekniksyner är; 

Synen på teknik som artefakter, Teknik som design & utveckling, teknik som hantverk, teknik som 

tillämpad naturvetenskap, teknik som metod, samt tekniska system. Den mest gängse uppfattning om 

teknik som framträder i forskningen är som tidigare nämnts, den där teknik uppfattats som 

föremål, gärna elektroniska prylar eller uppfinningar som skiftnyckeln. Föremål som vi människor 

har tillverkat, artefakter. 

En annan vanlig uppfattning är att teknik är tillämpad naturvetenskap. För denna syn blir 

innehållet för teknikundervisningen exempelvis att man gör laborationer där man kopplar en 

elkrets eller påvisar vattnets lyftkraft.  Dessa nämnda definitioner bortser från den position som 

teknik haft genom historien i form av en slags praktisk handlingskunskap, tekniken inrymmer 

med andra ord även såväl en teoretisk som en praktisk aspekt. En viktig del för att förstå 

teknikbegreppet som sådant blir att även uppmärksamma dess praktiska innebörd, dvs. 

hantverksaspekten12- teknik som hantverk. Tekniken har i det perspektivet setts som den mänskliga 

förmågan att kunna skapa och använda föremål som gagnar oss själva.13 Den fjärde synen på 

                                                 
9 Per Gyberg & Jonas Hallström: Världens gång, teknikens utveckling. Lund: Studentlitteratur, 2009, s. 29-38. 
10 Blomdahl, Eva, Teknik i skolan [Elektronisk resurs]: en studie av teknikundervisning för yngre skolbarn, HLS 

förlag, Diss. Stockholm: Stockholms universitet, Stockholm, 2007 

 http://www.suforlag.se/UserFiles/1/file/epubl/Blomdahl_Teknik_avh.pdf s. 38; Gyberg, Per & Hallström, 

Jonas (red.), Världens gång - teknikens utveckling: om samspelet mellan teknik, människa och samhälle, 1:a uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 29-31. 
11 Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. 2. uppl. Stockholm: Norstedts, 2010 s. 29 
12 Ibid. s 32-42 
13 Gyberg & Hallström, 2009 s. 30-33 

http://www.suforlag.se/UserFiles/1/file/epubl/Blomdahl_Teknik_avh.pdf
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teknik handlar således om att uppfinna och utveckla olika föremål och tekniska lösningar, synen 

på teknik som design & utveckling. Om man i synen på teknik som tillämpad naturvetenskap fokuserar 

på att praktisera naturvetenskap genom att ex koppla en elkrets så handlar design & utveckling om 

att man utvecklar en snygg och användarvänlig lampa.  

Den sista synen på teknik som används i denna studie är den som handlar om tekniska system. I 

denna tekniksyn lyfter man blicken från det enskilda föremålet för att även fokusera på de 

tekniska system som de olika komponenterna ingår i. De tekniska system handlar om såväl smått 

som stort, allt från hur kretsarna i en enskild komponent, exempelvis en mobiltelefon fungerar, 

till hur hela mobil- och kommunikationsnätet världen över är uppbyggt. De enskilda artefakterna 

bör alltså ses i sitt sammanhang dvs. i de större system de ingår i. Ett rent praktiskt exempel är att 

utöver att förstå hur glödlampan artefakten man gjort en snygg lampa till- design & utveckling 

kopplat in i sin elkrets- tillämpade naturvetenskapen, fungerar i ett större perspektiv. Vart 

kommer elen i elledningarna ifrån? Hur är dessa sammankopplade med industrin som från början 

tillverkar glödlamporna? Hur ser elproduktionen ut i andra länder, hur är den sammankopplad 

med vårt lands elproduktion osv. 

I denna studie identifierar tekniksynerna vad som är innehållsfokus i läromedel till skillnad 

från ex Klasander14 som identifierar vilka bildningsemfaser som kommer till uttryck i olika texter 

om teknik, bl. a kursplanerna i teknik som funnits genom åren för teknikämnet i skolan. 

Klasander studerar med andra ord bl. a vilka följemeningar olika texter skulle kunna ha, denna 

studie fokuserar snarare på det konkreta innehållet. 

 

 

  

                                                 
14 Klasander, 2010 s.86-87 
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Tidigare forskning  

Perspektiv på teknik 

Som tidigare nämnts är det viktigt att man skiljer på teknologibegreppet och teknikbegreppet.  

 Andersson, Svensson & Zetterqvist15, som har studerat hur svenska elever i grundskolans senare 

år ser på teknik, hänvisar till den internationellt pågående diskussionen gällande technological literacy. 

Detta begrepp kan liknas vid det som inom den svenska forskningen och teknikdidaktiken brukar 

benämnas som teknisk bildning. Technological literacy, som är den term författarna väljer att 

använda, handlar i grund och botten om kunnighet inom teknik16. Precis som att teknikbegreppet 

är mångtydigt så råder det delade synsätt på vad teknikämnet är och vad det ska innehålla. 

Teknikämnet i den svenska skolan har inte en typisk ämnesdisciplin att luta sig mot till skillnad 

från de andra skolämnena, varvid ämnesinnehållet och fokus för undervisningen tenderar att 

skilja sig åt både inom länder såväl som internationellt17.  

Generellt visar flertalet internationella studier att barns uppfattningar om teknik som regel är 

förknippat med olika typer av artefakter18 eller användandet av dessa föremål.  

En studie gällande uppfattningar om teknik visade att yngre barn tenderade att koppla 

samman teknik med människor i större utsträckning än äldre barn som istället främst kopplade 

samman teknik med från människan skilda artefakter. Flertalet av undersökningarna visade även 

att det främst är modern teknik som exempelvis datorer eller mobiltelefoner som anses vara 

tekniska föremål, äldre uppfinningar som exempelvis stenyxan klassades inte som ett tekniskt 

föremål av barnen.19 Andersson, Svensson & Zetterqvists studie visar att en majoritet av eleverna 

anser att teknik innebär sådant som datorer, broar och bilar. Vardagstekniska20 föremål räknas 

bort från tekniken av många elever. De flesta av eleverna skiljer dessutom mellan natur och 

teknik. Ungefär hälften av de tillfrågade eleverna hade uppfattningen att tekniken är gammal, ca 

1/5 ansåg att teknik är ett ganska nytt påfund21 vilket jag tror flertalet av oss kan komma överens 

om att exempelvis hjulet inte är. Sammanfattningsvis överensstämmer studiens resultat med den 

internationella forskningen på området, dvs. att barn i stor utsträckning uppfattar teknik som ett 

relativt modernt område främst förknippat med högteknologi så som datorer och mobiltelefoner.  

                                                 
15 Björn Andersson; Maria Svensson & Ann Zetterqvist, 2008. ”Några uppgifter som belyser elevers 

uppfattningar om vad som är teknik”, NorDiNa Nordic studies in science education nr 4(2), 2008. 
16 Ibid. s. 169 
17 Ibid. s. 168-169 
18 Med en artefakt avses inom den sociokulturella skolan ett av människa skapat föremål. 
19 Björn Andersson; Maria Svensson & Ann Zetterqvist, 2008. s. 170- 171 
20 Exempelvis en stickad luva eller aspirin, s. 174 
21 Björn Andersson; Maria Svensson & Ann Zetterqvist, 2008 s. 174 
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Teknikdidaktiken 

Det teknikdidaktiska forskningsfältet har hitintills haft ett ganska litet fokus på förskolans 

verksamhet varvid det för att skapa sig en bild av forskningsläget istället blir intressant att för 

denna studie söka sig till den forskning som är inriktad mot grundskolans tidigare och senare år. 

Tidigare studier om teknikdidaktik och syn på teknik har främst fokuserat på lärare eller 

elevers/barns uppfattningar om teknik. Eva Blomdahl studerar lärares teknikundervisning i de 

yngre årskurserna och analyserar denna utifrån Lundgrens ramfaktorteori med fokus på platsen 

där undervisningen bedrivs och hur teknikämnet gestaltas i undervisningen. Blomdahl redogör i 

sin avhandling för hur de observerade lärarna, tillsammans med sina elever bearbetar sin egen 

undervisning och sin förståelse av teknikämnet.22 Även Veronica Bjurulf undersöker hur 

teknikämnet gestaltas i lärares undervisning om teknik, hennes undersökning fokuserar dock på 

lärare i grundskolans senare år. Genom intervjuer lärare och studier av dessas undervisning 

undersöker Bjurulf hur lärare förstår begreppet teknik och skolämnet teknik. Bjurulf finner i sin 

studie att förståelsen av teknik som saker människan utvecklar för att fylla praktiska behov är 

gemensam för lärarna i studien. Gällande lärarnas uppfattningar om tekniken som skolämnes 

framträder dock olika förstålelser om vad teknikämnet syftar till exempel på dessa är 

uppfattningen om teknik som hantverksskicklighet, tillämpad naturvetenskap, förbereda eleverna 

inför framtida studier som ex. ingenjörer eller uppfinnare samt att stärka flickors självförtroende 

kring deras tekniska kunnande. Studien visar även att de förmågor som teknikundervisningen 

framförallt utvecklar hos eleverna är att de lär sig att bygga och konstruera samt utvärdera.23  

Maria Svensson undersöker hur elever uppfattar tekniska system. Avhandlingen bygger på två 

intervjustudier som fokuserar på transport-, energi- och informationssystem. Svensson menar att 

kännedom om hur elever uppfattar tekniska system är viktigt för att lärare ska kunna utveckla sin 

undervisning om detta centrala innehåll i skolans teknikämne.24 

De tekniska systemen är även i fokus i Claes Klasanders avhandling Talet om tekniska system. 

Klasander studerar de hur de tekniska systemen behandlas på tre olika arenor. Den första arenan 

formuleringsarenan, berör styrdokument. Den andra arenan, medieringsarenan utgår ifrån 

läromedel. På den tredje arenan, realiseringsarenan, handlar om skolas praktik. I sin avhandling 

beskriver Klasander vad som anses angeläget som undervisningsinnehåll, mot vad undervisningen 

bör inriktas mot, dvs. tekniska system.25 Klasander studerar även i sin avhandling hur dessa olika 

                                                 
22 Blomdahl, Eva, Teknik i skolan: en studie av teknikundervisning för yngre skolbarn. Diss. Stockholm: Stockholms 

universitet, 2007 
23 Bjurulf, Veronica, Teknikämnets gestaltningar: en studie av lärares arbete med skolämnet teknik. Diss. Karlstad: 

Karlstads universitet, 2008 

 Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn: nbn: se: kau: diva-2729 
24 Svensson, Maria, Att urskilja tekniska system: didaktiska dimensioner i grundskolan. Diss. (sammanfattning) 

Linköping: Linköpings universitet, 2011 

 Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn: nbn: se: liu: diva-63750 
25 Klasander, Claes (2010). Talet om tekniska system: förväntningar, traditioner och skolverkligheter. Diss. Linköping: 

Linköpings universitet, 2010 
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bildningsemfaser kan komma till uttryck i texter. Totalt handlar det om sex olika 

bildningsemfaser vid undervisning om tekniska system och vad som är karaktäristiskt för dessa: 

Design and make – Uppfinningsrikedom, tillverkan av produkter och modeller samt hantverkslära. 

Den industriella emfasen – Förberedelse för arbete som ingenjör, inom produktionssystem, 

industridesign. Den hållbara utvecklingsemfasen – Ekocentrism där tekniken ofta ses som 

förstörande, ond/god. Hantera vardagen- emfasen – Utgår ifrån människan och hennes hantering av 

artefakter.  Den medborgerliga emfasen – Ge en positiv framtidsbild där det egna handlandet sätts i 

fokus. Teknikhistorisk emfas – Förståelse för teknikens framväxt, drivkrafter i form av mänskliga 

behov osv.26 

Ett bidrag till forskningen kring teknikämnet och teknikdidaktik 

Mycket av den forskning som berör teknikämnet är inriktad mot grundskolans tidigare och senare 

år.27 Forskning kring teknikämnet i förskolan är dock begränsad, om än ett bra exempel på sådan 

forskning kan återfinnas som till exempel i Brännströms & Åströms examensarbete från Luleå 

universitet där de undersökt pedagogers uppfattningar om teknikbegreppet i förskolan28. Den 

gemensamma nämnaren som finns för den forskning som genomförts kring teknikämnet i 

förskolan är att den främst fokuserar vid lärares syn på vad teknik är och vad som bör vara 

centralt innehåll för undervisningen. Undersökningar av sådant som kan påverka lärares syn på 

och utförda praktik i teknik verkar dock ha blivit förbisett, exempelvis olika typer av läromedel 

som vänder sig till förskolepersonal som en lärarhandledning för vad man kan göra i 

teknikundervisning och hur man ska se på teknikämnet. Denna typ av inspirationslitteratur kan 

mycket väl påverka lärares syn på ämnet och vad det ska innehålla. Dock har ingen forskning 

kring vad teknik är och innehåller i sådan inspirationslitteratur gjorts. 

Inom den teknikdidaktiska forskningen pågår en diskussion gällande att reda ut teknikämnets 

position och innehåll då ämnet i sig inte vilar på en vetenskaplig disciplin som exempelvis 

matematiken. En ytterligare faktor är att teknikundervisningen från en början bottnar i 

verkstadstekniken och ämnesinnehållet har till stor del styrts av olika teknikföretag utifrån dessas 

behov.29 Denna uppsats ämnar till att bidra med kunskaper till detta teknikdidaktiska och 

förskoledidaktiska forskningsfält genom att anlägga fokus både på förskolepedagogers 

uppfattningar kring teknikämnet och på inspirationslitteratur i teknik inriktade mot förskolan. 

Hur ser förskolepedagoger på teknikämnet och använder de någon inspirationslitteratur som 

                                                 
26 Klasander, 2010 s. 87 
27 Eva Blomdahl. Teknik i skolan: en studie av teknikundervisning för yngre skolbarn. Diss. Stockholm: Stockholms 

universitet, 2007; Veronica Bjurulf. Teknikämnets gestaltningar: en studie av lärares arbete med skolämnet teknik. Diss. 

Karlstad: Karlstads universitet, 2008 
28 Marie Lithner Brännström & Ingela Åström, Teknik i förskolan - en del av vardagen 

Yrkesverksammas uppfattningar om kunskapsområdet teknik. Examensarbete Institutionen för konst, 

kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet, 2012. 
29 Björn Andersson; Maria Svensson & Ann Zetterqvist, 2008. ”Några uppgifter som belyser elevers 

uppfattningar om vad som är teknik”, NorDiNa Nordic studies in science education nr 4(2), 2008. 
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stöd? Vilken syn på teknikämnet framträder i inspirationslitteratur för teknikundervisning och 

vad framhålls som huvudinnehåll i dessa? 
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka vad som ses som huvudinnehåll för 

teknikämnet i förskolan. Studien fokuserar på pedagogers uppfattningar om teknikämnet samt på 

vilka tekniksyner som återfinns i inspirationslitteratur om teknik inriktad mot förskolan.  

 

Frågeställningen som uppsatsen utgår ifrån är:  

Hur uppfattar pedagoger i förskolan teknikbegreppet? 

Vad anger dessa pedagoger som huvudinnehåll för tekniken i förskolan? 

Vilka tekniksyner kommer till uttryck i inspirationslitteratur ämnade för förskolan? 
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Metod 

För denna studie har två typer av datainsamlingsmetoden använts. Den största delen av studien 

består i en kvalitativ textanalys av inspirationslitteratur om teknik. En mindre och kompletterande 

delstudie har även gjorts som består av halvstrukturerade samtalsintervjuer med 

förskolepedagoger om deras teknikundervisning i förskolan och deras uppfattningar om 

teknikbegreppet.  

Då denna studie använder sig av två stycken datainsamlingsmetoder redovisas dessa separat 

under metodavsnittet. Den insamlade intervjudatan har sedan analyserats utifrån studiens två 

första frågeställningar: Hur uppfattar pedagoger i förskolan teknikbegreppet? och Vad anger dessa pedagoger 

som huvudinnehåll för tekniken i förskolan? medans inspirationslitteraturen har analyserats utifrån ett 

schema med olika perspektiv på teknik i syfte att svara på studiens tredje frågeställning: Vilka 

tekniksyner kommer till uttryck i inspirationslitteratur ämnade för förskolan? 

Kvalitativ textanalys 

Denna uppsats avser förutom att undersöka pedagogers tankar kring teknikämnet i förskolan 

även att undersöka hur inspirationslitteratur för teknikundervisning i förskolan förhåller sig till 

etablerade föreställningar om vad teknik är och innehåller. Metoden för denna del av studien 

utgår ifrån det Esaiasson et al benämner som systematiserande och klassificerande textanalys.30 

Analysverktyget för uppsatsen består av en typologi av tekniksyner skapat utifrån den 

teknikdidaktiska forskningen. För denna uppsats används analysverktyget för att synliggöra vilket 

perspektiv på teknik som främst förmedlas i de olika böckerna. Det är dock både tänkbart och 

troligt att en bok innehåller inslag av olika tekniksyner även om boken på det stora hela präglas av 

en specifik tekniksyn. Detta innebär att till skillnad från en traditionell klassificerande studie, så 

som detta beskrivs hos exempelvis Esaiasson31 är kategorierna i denna undersökning inte 

ömsesidigt uteslutande. I denna studie eftersträvas snarare att synliggöra gradskillnader mellan de 

olika tekniksynerna. Esaiasson et al. Benämner denna typ av kvalitativ textanalys som 

idealtypsanalys och tekniksynerna i denna uppsats motsvarar då olika idealtyper. En idealtyp är en 

teoretisk konstruktion som inte återfinns i det verkliga livet32. Vi kan exempelvis tala om att en 

typisk tvååring kan säga tvåordsmeningar men inte hoppa jämfota men detta kommer ej att vara 

sanning för alla tvååringar utan en teoretisk konstruktion dvs. en idealtyp. Analysen syftar till att 

få fram vilken tekniksyn denna bok hamnar närmast utan att för den sakens skull säga att någon 

                                                 
30 Esaiasson, Peter & Gilljam, Mikael & Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. 3:e uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2007. s. 238-239 
31 Ibid. s. 155-157 
32 Ibid. s. 158 
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bok enbart innehåller en syn på teknik.  För analysen används den tredje frågeställningen i studien 

för att synliggöra de syner på teknik som kan återfinnas i texten: 

Vilka tekniksyner kommer till uttryck i inspirationslitteratur ämnade för förskolan? 

I tabell 1 redovisas de tekniksyner som analysen utgår ifrån. Tabell 1 är utarbetad utifrån tidigare 

forskning om hur teknik uppfattas.  

Tabell 1 Analysschema för tekniksyner 

Tekniksyn Fokus Exempel 

Artefakten  
 

Fokus ligger på de tekniska föremålen Exempelvis en mobiltelefon 
 

Tekniska system 
 

Fokus ligger på de system de tekniska 
föremålen ingår i 

Mobiltelefonen relaterat till 
mobilnätet 
 

Design & utveckling Fokus ligger på det egna skapandet och 
utveckling av föremål 

Utformandet av nya 
mobiltelefonskal 
 

Tillämpad 
Naturvetenskap 

Fokus ligger på att förstå naturvetenskapen 
med hjälp av tekniska föremål 

Vid kommunikation med 
mobiltelefoner används 
radiovågor  

Teknik som hantverk 
 

Fokus ligger på att skapa med olika material  Tillverka en mobiltelefon 
genom ex. lödning, smälta 
plast i formar osv. 

Teknik som metod  Fokus ligger på att tillfredsställa olika 
mänskliga behov 

Mobiltelefonen uppfinns för 
att tillfredsställa människors 
kommunikationsbehov 

Egen utformning utifrån Andersson; Svensson & Zetterqvist, 2008. Blomdahl 2007. Klasander, 2010. 

Gyberger & Hallström 2009 s. 29-31.  

Urval & Avgränsningar 

Vid selektionen av den inspirationslitteratur som har legat till grund för textanalysen har sökts 

fram via Libris, via CETIS hemsida samt genom besök i Blåsenhusbiblioteket vid Uppsala 

Universitet där sektionen för läromedel i teknik samt ämnessektionen för teknik har inventerats. 

Sökorden som har använts är teknik och förskola. Ett andra urval har sedan gjorts där litteratur 

med ett tidigare publiceringsår än 2005 har sållats bort då dessa känns för inaktuella för studien. 

För att kunna genomföra en analys av dessa texter måste studien på något sätt begränsas och en 

avgränsning göras. Om detta inte görs finns risken att resultatredovisningen till slut utgår ifrån 

hela läromedlet vilket torde göra resultatet alltför svårt att överblicka. Då de olika läromedlen 

skiljer sig mycket åt i avseende om vad som tas upp i innehållsväg har det varit svårt att hitta 

gemensamma referenspunkter att utgå ifrån i analysen vid en avgränsning i materialet. Detta har 

föranlett till att vid genomförandet av analysen har fokus legat på att få en så stor spridning som 

möjligt inom de enskilda läromedlen istället för att hitta gemensamma referenspunkter mellan de 

olika analyserade böckerna. Därmed blir resultatet mer rättvisande då bilden av den enskilda 

analyserade texten blir mer nyanserad. Utav de totalt fem böcker som hittades i 

litteratursökningen har totalt fyra funnits tillgängliga för textanalysen. 
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Den utvalda inspirationslitteraturen är: 

Persson, Hans (2011). Teknikgrytan: enkla undersökningar i teknik. Järfälla: Hands-On Science Text 

Brage, Carina (2011). Att lära teknik ute: [F-9. 2. [rev.] uppl. Vimmerby: Outdoor Teaching 

Mjölkens väg, onlinematerial från Teknik tillsammans 

Lagerholm, Karin (2009). Naturvetenskapliga experiment för yngre barn. 2., [rev.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

För en närmare presentation av de utvalda böckerna och kapitlen se appendix. 

Genomförande av textanalysen 

Till en början har den introduktionsdel som varje bok innehåller analyserats då denna del är 

gemensam förekommande i varje analyserad bok, om än i något olika stor omfattning. I denna 

del har främst synen på teknik varit i fokus för analysen. I varje bok har sedan två arbetsmoment 

från varje kapitel valts ut för analys. Ifrån boken Att lära in teknik ute skulle detta exempelvis 

kunna vara att de två arbetsmoment Snö till vatten och Skapa ett ekosystem valts ut under rubriken 

Miljöteknik – hållbar utveckling. Liknande arbetsmoment har valts ut från de olika läromedlens 

kapitel i den mån det återfunnits, exempelvis experiment med hävstänger och vattenhjul. De 

inledande kapitlen för varje bok samt de utvalda arbetsmomenten har först analyserats utifrån 

studiens analysfråga och sedan sammanfattats i relation till vilken/vilka tekniksyn/er som 

dominerar texterna. 

Halvstrukturerad samtalsintervju 

Ett användningsområde för halvstrukturerade samtalsintervjuer som Esaiasson anger i sin 

Metodpraktika är När vi ger oss in på ett outforskat fält33 samt när fokus ligger på hur den intervjuade 

uppfattar omvärlden34. En samtalsintervju ger möjlighet att ta del av annat än det från början 

tänkta intervjustoffet då datainsamlingsformen i sig ger ett mer öppet klimat för nya infallsvinklar 

och tankar från den intervjuade.  

Intervjudelen av studien är och syftar till att ta del av respondenternas tankar kring tekniken i 

förskolan. Vid genomförandet av intervjuerna har en öppen intervjuguide använts som stöd. 

Denna har konstruerats utifrån de råd som går att återfinna i Metodpraktikan gällande 

intervjuguider. Utformandet har utgått ifrån premisserna att frågorna skall vara tematiskt 

utformade, lätta att förstå, samt innehålla ett något sånär vardagligt språk35.  

                                                 
33 Esaiasson, Peter & Gilljam, Mikael & Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. 3:e uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2007 s. 285  
34 Ibid. s. 284-286 
35 Ibid. s. 298-301 
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Analysmetod för intervjuerna 

Analysen av intervjusvaren har genomförts utifrån en tematisk analys med utgångspunkt i 

studiens frågeställningar. Vid analysen av intervjuerna har även fokus legat på att identifiera 

vilken/vilka av tekniksyn/er som framträder i respondenternas svar. Utgångspunkten för denna 

del av analysen har varit densamma som för uppsatsens textanalysdel (se analysschema 1).  

Urval & Avgränsningar 

Urvalet av respondenter för denna studie har gjorts främst med yrkesutbildning samt 

arbetslivserfarenhet i åtanke, en barnskötare och två förskollärare med varierande lång 

yrkeserfarenhet har således valts ut.  

Presentation av respondenterna 

Nina Nyexaminerad 

Nina är 30 år gammal och har en barnskötarutbildning såväl som en ny förskollärarutbildning. 

Hon har arbetat på ett flertal förskolor i en större stad under ca sex års tid. Nina uppger at hon 

har en kortare kurs i teknik inom sin förskollärarutbildning. Nina uppger att hon har haft 

teknikundervisning under högstadiet. Intervjun med Nina har gjorts via chattsystem, vid citering 

har hennes ursprungliga stavning och formuleringar behållits i sin helhet. 

Bea Barnskötare 

Bea är 33 år gammal och utbildad barnskötare. Hon har arbetat som barnskötare i förskola i snart 

15 år med uppehåll för två föräldraledigheter. Bea uppger att hon inte har läst något om i teknik i 

sin yrkesutbildning men hon har haft teknik som skolämne i grundskolan. Intervjun med Bea 

genomfördes via telefonsamtal som spelades in och sedan transkriberades. 

Erika Erfarenhet 

Erika är 57 år gammal och är både utbildad barnskötare och förskollärare. Hon har arbetat inom 

barnomsorgen i princip hela sitt yrkesverksamma liv varav de senaste 24 åren i förskola. Erika har 

studerat 30 högskolepoäng poäng naturvetenskap och teknik, dvs. motsvarande en termins 

heltidsstudier. Även intervjun med Erika genomfördes via chattsystem. Hennes ursprungliga 

stavning och formuleringar har behållits i sin helhet. 

Genomförande 

Intervjustudien 

Den första intervjun med den nyexaminerade förskolläraren samt förskolläraren med längre 

yrkeserfarenhet genomfördes med hjälp av dator och ett chattsystem. Intervjuerna med 
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barnskötaren genomfördes via telefonsamtal som spelades in. Telefonintervjun blev även 

tvungen att kortas ned något då den tänkta en till en och en halva timmen som från början var 

tänkt inte kändes realistiskt att genomföra med respondentens motivation och koncentration i 

åtanke. Ett konkret råd gällande telefonintervjuer är att begränsa dessa till maximalt 15 minuter36, 

studiens telefonintervjuer vart dock något längre. 

Vid bearbetningen och analyseringen av intervjuerna har dessa till en början lyssnats och lästs 

igenom i sin helhet ett flertal gånger var för sig. Därefter har sedan intervjusvaren studeras jämte 

varandra för att först och främst söka svar på studiens huvudfrågeställningar. Den komparativa 

delen av analysen syftar till att dels ge en bild av vad det finns för likheter mellan respondenternas 

svar, dels att särskilja eventuella olikheter.  

Reflektion över metoderna  

Denna studie är utförd i enlighet med de allmänna kraven för god forskningssed.  Dessa innebär 

bl.a. att inte förvanska studiens resultat och vara sanningsenlig i sitt återgivande, dvs. inte vinkla 

resultatet till fördel för den egna studien.37 

I en vetenskaplig studie bör man beakta analysernas validitet och reliabilitet.38 I denna uppsats 

har hänsyn till validiteten tagits utifrån den samstämmighet som utformningen av tabellen med 

tekniksyner har med vad tidigare relevant forskning har kommit fram till. Hänsyn till uppsatsens 

reliabilitet har tagits genom att likadana klassificeringar av texter har jämförts med varandra för 

att undvika att olika tolkningar av liknande texter ska ha gjorts av misstag.     

Bergstöm och Boréus förklarar reliabilitetsbegreppet som att den genomförda analysen bör visa 

på samma resultat vid en liknande studie med liknande material.39 Detta kan även ses som ett 

intersubjektivitetskrav – att denna uppsats analys ska kunna kontrolleras eller replikeras av någon 

annan.  Hänsyn till detta har i denna uppsats tagits genom att redovisningen av analysresultaten 

refereras till de textpassager i analysenheterna som klassificeringen är baserad på.   

Etiska aspekter 

Inför och under en vetenskaplig studie finns fyra huvudtankar som bör beaktas, 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet.40 

Informationskravet har i denna studie främst handlat om att informera om studiens syfte vilket är 

                                                 
36 Esaiasson, Peter & Gilljam, Mikael & Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. 3:e uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2007 s. 272 
37 Vetenskapsrådet, God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011 s.12 
38 Esaiasson, Peter & Gilljam, Mikael & Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena: Metodpraktikan: Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. 3:e uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2007. s. 70-71 
39 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2005). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys. 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteraturs, 2005 s. 35-36 

40 Vetenskapsrådet,  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 2002. s. 7-14 
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att ta reda på hur yrkesverksamma pedagoger i förskolan ser på teknik och om och hur de anser 

att man bör arbeta med detta i verksamheten. De intervjuade har även informerats om att 

deltagandet i denna studie är helt frivilligt och att respondenten närhelst denna så önskar kan 

avbryta sin medverkan. De uppgifter som lämnas vid intervjutillfällena kommer att anonymiseras 

för att de intervjuade inte ska gå att identifiera utifrån texten. Respondenterna kommer att 

presenteras på ett schablonartat sätt i syfte att försvåra identifiering samt att låta dessa 

representera en grupp av något slag, exempelvis förskollärare med lång yrkeserfarenhet och en 

äldre utbildning. De intervjuade har även informerats om att de uppgifter som samlas in via 

intervjun enbart kommer att användas till tidigare nämnda undersökning. 
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Resultat och analys 

Textanalysen 

Litteraturen har analyserats utifrån analysschemat för tekniksyner som presenteras under 

metodavsnittet. I följande kapitel redovisas vilka tekniksyner som utifrån detta analysschema 

kommit till uttryck i litteraturen samt vilken av dessa idealtyper av teknik den aktuella boken 

hamnar närmast.  

 

Hur presenteras tekniken i inspirationslitteraturen? 

Teknikgrytan: enkla undersökningar i teknik 

Boken Teknikgrytan genomsyras av flertalet tekniksyner, dock är design & utveckling den 

dominerande tekniksynen som återfinns i samtliga av bokens arbetsmoment.41  Teknik som 

design & utveckling blir tydligt redan i författarens beskrivning av hur man som pedagog kan 

välja att arbeta med de olika delmomenten. I boken föreslås en arbetsprocessen där barnen får 

designa, ordna material och konstruera, prova och utvärdera och sen förbättra.42 Exempelvis så 

introduceras kapitlet om Listiga lösningar med att man här lägger fokus på just design som då 

handlar om att barnen ska uppmuntras till förbättringar, formgivning och utvärdering av de 

skapade föremålen. Övningen Tryckkonst och Hur räddar man ägget från att gå sönder? handlar båda 

om att ge barnen fri tillgång till ett antal material för att de sedan på egen han ska få prova sig 

fram till en lösning och design som fungerar för uppgiften.43 Även om synen på teknik som 

design & utveckling är den mest framträdande så blir även synen på teknik som hantverk 

skönjbar då arbetsmomenten ställer krav på handlag med materialen. Denna sammanförning av 

teknik som design & utveckling i kombination med teknik som hantverk är återkommande i 

flertalet av arbetsmoment.44 Exempelvis så ska barnen i arbetsmomentet förvara en vara genom att 

studera hur olika förpackningar är konstruerade ska konstruera egna förvaringslösningar45. Bro, 

bro breja går ut på att barnen både ska få öva på byggteknik samtidigt som de får designa sina egna 

broar i smågrupper46. Arbetsmomentet genomsyras således av både synen på teknik som design 

& utveckling som teknik som hantverk.  

                                                 
41 Teknikgrytan, 2011 s. 22-23, 52-52, 60-61, 86-87, 112-113, 119, 138-139, 150-151 
42 Ibid. s. 12 
43 Ibid. s.138-139, 150-151 
44 Ibid. s. 86-87, 112-113, 119, 138-139, 150-151 
45 Ibid. s. 86-87 
46 Ibid. s. 112-113 
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I boken återfinns också texter där synen på teknik som design & utveckling och teknik som 

tillämpad naturvetenskap är kombinerade. I Flyga med papper handlar texterna både om att designa 

sitt eget pappersflygplan som att förstå hur lufttrycket gör att flygplan kan lyfta och får olika 

lyftkraft beroende på planets utformning47. – Tillverkandet av flygplanet och kunskapen om 

lufttryck är därför en sammansmältning mellan de två tekniksynerna.  

I arbetsmomentet Vattenhjul av ett äpple är det centrala innehållet vattenkraft, rörelseenergi och 

den egna designen av själva vattenhjulet. I korthet går experimentet ut på att barnen får klippa ut 

kartongbitar som sticks in i ett äpple, en blompinne körs genom äpplet. Detta ”vattenhjul” hålls 

sedan under exempelvis en vattenkran för att illustrera hur ett vattenhjul i en vattenturbin 

fungerar. Här lyfts både den historiska aspekten av exempelvis vattendrivna kvarnar upp samt 

den mer nutida om de elnät som strömmen som genereras skickas ut i. 48 I detta arbetsmoment 

kommer således både synen på teknik som tillämpad naturvetenskap – hur genereras energi i 

vattenhjulet, som design & konstruktion – barnen får själva designa och utforma sitt vattenhjul, 

till uttryck. Men i detta arbetsmoment blir även synen på teknik som tekniska system skönjbar då 

experimentet med vattenhjulet även relateras till elnätet som strömmen leds ut i. 

Teknik som tillämpad naturvetenskap kan också återfinnas i bokens texter i en mer renodlad 

form som bl.a. i arbetsmomentet Sked-katapult, där det centrala innehållet handlar om 

hävstången och vridningspunkt, dvs. att skapa en förståelse för ett naturvetenskapligt fenomen49. 

Genomförandet av arbetsmomentet beskrivs genom både en enklare text i punktform och en bild 

på hur man gör. Utöver denna instruktion finns ytterligare en tipsruta med olika sätt att 

experimentera vidare med hävstångsprincipen och katapulter.50  

Att lära teknik ute 

Som titeln på boken antyder så är samtliga arbetsmoment i boken förlagda till utomhusmiljö. 

Författaren menar att genom att bedriva teknikundervisningen utomhus så kontextualiseras 

tekniken för eleverna och blir med begriplig än i en tekniksal inomhus.51 Uppgifterna i boken är 

upplagda så att de först finns en tidsangivelse för ungefärlig tid det tar att genomföra uppgiften, 

vilket material som behövs, syfte samt lämplig ålder på barn. 

Denna bok är det enda av de fyra analyserade där synen på teknik som artefakter tydligt kan 

återfinnas52. Exempelvis så är syftet med uppgiften Vad är teknik för dig? att få igång en diskussion 

om tekniska föremål och innovationer i barngruppen53. I uppgiften Beskriv och gissa ska barnen 

sitta rygg mot rygg och beskriva ett tekniskt föremål för varandra varpå kamraten ska gissa vilket 

                                                 
47 Teknikgrytan s.119 
48 Ibid. s. 52-53 
49 Ibid. 22-23 
50 Ibid. s. 22-23 
51 Att lära teknik ute, 2011 s. 10-11 
52 Ibid. s18, 22-23 
53 Ibid. s.18 
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föremålet är54. Båda dessa uppgifter förmedlar främst synen på teknik som artefakter då fokus 

ligger på uppfinningar eller tekniska föremål.  

Synen på teknik som hantverk är dock den dominerande tekniksynen i bokens texter som 

återfinns i en majoritet av bokens uppgifter. I övningen Gör ditt eget örtte får barnen lära sig att 

plocka och torka eget te55, denna övning hamnar närmast synen på teknik som hantverk. Ett 

annat exempel är i Vattenfärger från naturen går där barnen ska samla in färger från naturen, 

exempelvis blommor som sedan kokas ner till ett färgkoncentrat vilka sedan används för att måla 

med56.  

Även i denna bok återfinns synen på teknik som tillämpad naturvetenskap i kombination med 

synen på teknik som design & utveckling. Exempelvis uppgifterna Flytteknik med Arkimedes som 

är ett flyta och sjunkaexperiment och Ballongbåten hamnar båda närmast synen på teknik som 

tillämpad naturvetenskap. Ballongbåten innehåller dock inslag av design och utveckling då barnen 

först ska skapa en båt av frigolit, sugrör och ballong. För att skapa en slags motor på båten sätts 

en ballong ihop med ett sugrör som sedan sätts fast på frigolitbåten, ballongen blåses upp och 

båten kör iväg på vattnet med hjälp av luttrycket i ballongen.57 

I uppgiften Tvätt av kläder förr och nu får barnen jämföra att tvätta kläder med tvättbräda kontra 

i balja med tvättmedel gjort av björklöv. Som deluppgift får barnen sen diskutera för och 

nackdelar med den miljöförorening som kan ske samt varför vad det kan finnas för drickrafter 

bakom teknikutvecklingen.58 Detta är det enda textstycket i analysen där teknik som ett medel att 

tillfredsställa mänskliga behov återfinns. 

Mjölkens väg 

Läromedlet Mjölkens väg utgår ifrån en tekniksyn där tekniska system står i fokus. Samtliga av 

uppgifterna i materialet syftar till att skapa förståelse för olika delkomponenter i systemet 

samverkar.59  Synen på teknik som tekniska system är därför den dominerande tekniksynen som 

återfinns. Till exempel blir tekniksynen framträdande i arbetspasset Mjölkflaskor och 

mjölkförpackningar där barnen ska diskutera för och nackdelar med olika typer av förpackningar 

och ställa hypoteser om varför dessa har förändrats från glas till dagens mjölktetror.60 Den 

tekniksyn som främst återfinns i detta moment är den om tekniska system, i detta fallet 

transportsystem för mjölk61. 

                                                 
54 Att lära teknik ute. s. 22-23 
55 Ibid. s. 50-51 
56 Ibid. s. 72 
57 Ibid. s. 62-63 
58 Ibid. 48-50 
59 Mjölkens väg, 2012 s. 4-9, 22-23 
60 Att mjölk tidigare förpackats i glasflaskor har tagits upp i arbetsmomentet som föregår detta. 
61 Mjölkens väg s. 22-23 
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I de olika delmomenten för materialet är dock inte tanken om tekniska system alltid lika 

framträdande. Arbetspasset Tycker du om mjölk?62 syftar till att kartlägga barnens förkunskaper 

genom att låta barnen diskutera i smågrupper om exempelvis vad de använder mjölk till hemma. 

Barnens svar sammanställs sedan på en gemensam lista varpå tanken är att barnen får studera en 

mjölkförpackning för att läsa om näringsämnen som ingår i mjölken och gärna jämföra 

exempelvis lättmjölk och standardmjölk. Efter denna instruktion följer ett faktahäfte om 

mjölkens näringsinnehåll. Denna del av läromedlet är svår att klassificera in i någon av de olika 

tekniksynerna, dock bedöms den ligga närmast synen på teknik som naturvetenskap. 

Naturvetenskapliga experiment för yngre barn 

Författaren menar att barn experimenterar spontant och menar att man redan i förskoleålder bör 

leda in barn mot de vetenskapliga begreppen eftersom vardagsförståelsen av naturvetenskapliga 

begrepp kan bli ett problem för barnen högre upp i skolan.63 I de tidigare analyserna har de 

analyserade delarna av texten referats till som arbetsmoment, arbetspass eller uppgifter beroende 

vilken formulering författarna själva valt. I denna bok kallas dessa uteslutande för experiment, 

vilket fortsättningsvis även är det begrepp som kommer användas för analysen. 

I denna bok är det främst tekniksynen teknik som tillämpad naturvetenskap som återfinns. 

Dock är den ibland kombinerad med tekniksynen design & utveckling som också kan 

återfinnas.64 I experimentet Vi leker fram färger är tanken att barnen ska konstruera snurror av en 

kartongbit och exempelvis en tändsticka. Pappersskivan ska sedan målas i några av de fyra 

grundfärgerna, röd, gul, blå eller röd, minst två av färgerna ska användas. Om exempelvis rött 

och gult kombineras på snurran så torde en orange färg framträda när man sätter fart på snurran. 

Detta moment klassificeras som en syn på teknik som tillämpad naturvetenskap. Samma 

klassificering görs av de återstående tre experimenten Vi omvandlar ljus till värme, Båtar av olika 

material och Växter avger vatten då samtliga av dessa fokuserar på att barnen ska få en förståelse för 

ett naturvetenskapligt fenomen med hjälp av någon form av tekniskt föremål. I experimentet 

Båtar av olika material föreslås dock att barnen även får prova på att lasta sina båtar med något för 

att jämföra flytförmåga vilket gör att även synen på teknik som design & utveckling kan 

återfinnas. 

Experimenten Flygplan och Segelbåtar fokuserar båda att undersöka luftens olika aspekter. I båda 

experimenten uppmuntras dock till att barnen ska prova att utforma såväl sina pappersflygplan 

som sina segelbåtar på olika sätt för att se om de kan exempelvis få flygplanet att flyga längre eller 

båten att segla fortare. I och med detta kan man även urskilja tekniksynen design & utveckling. 

För burktelefonexperimentet används två burkar som kopplas samman med ett snöre, dessa växlar 

barnen sedan mellan att ett barn pratar i den ena burken medans ett barn lyssnar i den andra 

                                                 
62 Mjölkens väg s. 11-16 
63 Naturvetenskapliga experiment för yngre barn, 2009 s. 11-15 
64 Naturvetenskapliga experiment för yngre barn s. 20, 25, 67, 79, 91, 108, 123 
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burken. Även här uppmuntras till att barnen ska får prova med olika material och se om de kan få 

annat resultat om man exempelvis byter till ett snöre av annan kvalitet. Här blir återigen synen på 

teknik design & utveckling kombinerat med teknik som naturvetenskap framträdande. 

 

Intervjustudiens resultat 

Hur uppfattar pedagoger i förskolan teknikbegreppet? 

Den spontana tanke som dyker upp hos Nina Nyexad och Bea Barnskötare gällande teknik är 

olika typer av maskiner, radioapparater och elektronik. Det första Nina säger är olika grejer man 

kan skruva isär. På följdfrågan om vad hon menar med grejer svarar hon med att räkna upp sådant 

som TV-apparater, skrivare och radioapparater. Nina beskriver teknik som kanske hur saker och ting 

fungerar inte bara elektroniskt utan även de enkla sakerna som att stänga en dörr. Bea i sin tur tar främst 

upp elektroniksaker som exempelvis musikspelare eller en radio. Det första Erika i sin tur tänker 

på är bygg och konstruktion. Erika poängterar även att teknik är mycket mer än stora krångliga 

maskiner och att vi bör fokusera på den vardagsnära tekniken runtomkring oss. 

Nina som har erfarenhet både av teknik som skolämne under sin egen skolgång och teknik i 

sina ämnesstudier blir ombedd att jämföra fokus för dessa båda. Tekniken i högstadiet minns 

Nina som att den främst handlade om metallslöjd och ritteknik, hon sammanfattar den teknik från 

grundskolan handlade mest om siffror och att räkna ut avstånd och sådana saker. Den teknik Nina har läst i 

sina ämnesstudier menar hon fokuserat främst på hur man kan ta ner teknikämnet på barnens 

nivå t.ex. undersöka gamla apparater och låta de skruva isär det. kanske sätta ihop nya apparater med delarna 

Vad anger dessa pedagoger som huvudinnehåll för tekniken i förskolan? 

När Nina får frågan om vad hon anser att man bör välja för ämnesinnehåll när man arbetar med 

teknik tillsammans med förskolebarn lyfter hon fram experimenterandet experiment som gör att 

barnen får tänka på varför saker händer. Olika typer av experiment hon föreslår är bl. a sådana som 

innefattar vatten och el, elexperiment t.ex. den med potatisen som genererar ström65 

Bea menar att teknik kan man låta barnen hålla på med ifall intresset finns och att man ska 

erbjuda barnen detta som ett frivilligt val. Hon har svårt att spontant komma på något 

ämnesinnehåll men ger som exempel att hon låtit barn på sin arbetsplats montera isär gamla 

datorer och dylikt man kanske kan ta en gammal dator att mecka med. Det är väl bra att lära sig grunderna? 

På frågan om vad hon tycker är viktigt för barn att lära sig om teknik svara Bea; Hur saker fungerar, 

t.ex. en telefon, en radio, hur man trycker på fjärrkontrollen. Det är väl en sorts teknik? Erika lyfter fram 

vikten av att utgå ifrån barnens intresseområden vid val av undervisningsinnehåll  

att möta barnet i deras utforskande […] ser jag att barnen är intresserade av att konstruera så ska 

jag erbjuda så många olika material att konstruera med eller om jag uppfattar att barnen är 

                                                 
65 Vanligt förekommande experiment inom NO-undervisning i högstadiet där en potatis kopplas med till en 

lampa och används som ett ”naturligt” batteri. 
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intresserade av tända och släcka lampan kan jag erbjuda ficklampor, batterier ledningar och 

glödlampor.  

Vidare menar Erika att man bör låta barnen få många olika upplevelser av teknik  tekniken finns i 

vardagen… att bre på smörgåsen vid frukosten är ju teknik också. De (barnen)ska få uppleva att teknik inte 

är svårt och tråkigt utan något som är spännande att utforska. 

Erika beskriver att för närvarande har två teknikprojekt på gång i barngruppen, ett där de 

hängt upp reflexer ute på förskolegården och låter barnen experimentera med ficklampor samt ett 

stort byggprojekt där de samlat in flertalet olika material som barnen får prova att bygga med 

sandfyllda mjölkförpackningar, olika stora rör i plast och papp, o.s.v. ute har vi sågat till trädgrenar i olika stora 

klossar berättar Erika. Hon tror dock att många förskolepedagoger drar sig för att arbeta med 

teknik  

Jag tror att många har en uppfattning om att teknik är något som inte finns i vardagen och som är svårt… ja, 

att det är något som är typ komplicerade maskiner och inte allt som finns som naturliga inslag i 

förskoleverksamheten 

Nina säger att hon valt att inte arbeta med teknik sin barngrupp, dels för att en kollega på 

förskolan precis håller på att starta upp ett teknikprojekt, dels för att hon tycker det känns stort att 

arbeta med. Hon förklara det som att hon upplever att förväntningarna blir så stora om man 

säger att man ska arbeta med ämnet: 

När man säger att man ska arbeta med teknik blir det på något vis så stort. och jag känner att min 

kunskap inte räcker till […] det känns som att man ska kunna så mycket och måste ha massa 

kunskap för att säga att man ska arbeta med teknik. 

Erika tror att olika typer av böcker som berör teknik kan ha sin plats när man som pedagog ska 

angripa ämnesområden man inte känner sig så bevandrad i när något är svårt och krångligt kan en 

lärarhandledning vara inkörsporten då den gör så att jag lättare kan erbjuda barnen en aktivitet säger hon. 

Erika berättar att hon under sin utbildning fått konstruera egna arbetshäften med bl.a. experiment 

för att ha som inspirationsmaterial men att hon även har olika typer av teknikböcker och 

lärarhandledningar i ämnet. 

Respondenternas tekniksyn och syn på teknikundervisning 

Den syn på teknik som tydligast framträder vid en analys av intervjuerna är att respondenterna 

spontant kommer att tänka på olika typer av tekniska ting. Ett exempel som de båda ger är 

radioapparater och andra sorters elektronikföremål. Speciellt elektroniken tycks vara det man 

spontant tänker på som relevant för barn att lära sig om. Samtliga respondenterna uttrycker även 

att experimenterandet är ett önskvärt arbetssätt då det gäller förskolebarn och tekniskt 

ämnesinnehåll. Nina uttrycker explicit att man bör arbeta med just experiment, Bea i sin tur talar 

om att låta barnen mecka med olika elektroniksaker för att skapa förståelse. Erika i sin tur 



28 
 

framhåller att man bör låta barngruppens intresse styra valet av undervisningsinnehåll och 

tekniken finns runtomkring oss. 

Ytterligare en intressant aspekt är att av de båda respondenterna Bea och Nina är att Bea inger ett 

mer avslappnat intryck gällande att arbeta med barn och teknik. Hon uppger exempelvis att hon 

låtit barn ta isär både datorer och radioapparater för att de ska få skapa sig en uppfattning om hur 

dessa fungerar samt låta barnen konstruera nya föremål. Nina i sin tur uppger att hon avstår ifrån 

att uttryckligen arbeta med teknik då hon upplever begreppet som sådant som laddat och svårt. 

Med tanke på att Nina är den av de två respondenterna som i sin förskollärarutbildning fått med 

sig ämneskunskaper inom teknik kan detta upplevas något förvånande. Erika i sin tur förmedlar 

ett ganska avslappnat förhållande till tekniken, för hennes del handlar det mer om att låta 

barngruppens intresse styra och lyfta fram det som intresserar barnen här och nu. För tillfället 

handlar det om bygg och konstruktion men Erika poängterar samtidigt att vardagstekniken finns 

runtomkring oss och att det viktigaste är att barnen får uppleva att teknik är något roligt att 

utforska.  
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Sammanfattning 

Tekniksynen i inspirationslitteraturen & respondenternas syn på teknik 

Beroende på vilken av de analyserade böckerna man läser så kommer olika tekniksyner till 

uttryck.  Tillsammans innehåller böckerna alla de olika syner på teknikämnet som legat till grund 

för denna studies analys. Dock återfinns synen på teknik som tillämpad naturvetenskap samt 

synen på teknik som design & utveckling i samtliga av de analyserade böckerna.  I tabell 2 

redovisas analysresultatet för textanalysen av varje bok efter vilken tekniksyn som är 

dominerande och vilka tekniksyner som de har inslag av. 

 

Tabell 2 Tekniksyner i de analyserade böckerna 

Tekniksyn Teknikgrytan Att lära teknik ute Mjölkens väg Naturvetenskapliga 

experiment för yngre barn 

Artefakten  
 

 Har inslag av   

Tekniska 
system 
 

Har inslag av  
 

Är dominerande  

Design & 
utveckling 

Är dominerande Har inslag av Har inslag av Har inslag av 

Tillämpad 
Naturvetens
kap 

Har inslag av Har inslag av Har inslag av Är dominerande 

Teknik som 
hantverk 
 

Har inslag av Är dominerande   

Teknik som 
metod  

 Har inslag av   

 

Den syn på teknik som främst kommer till uttryck i boken Att lära teknik ute är synen på teknik 

som hantverk detta då det främst läggs fokus på att lära sig olika typer av hantverk i texten, 

exempelvis att färga garn. Materialet Mjölkens väg från Teknik Tillsammans hamnar närmast 

teknikiska system, fokus ligger här främst på att barnen ska sätta in mjölken i ett större system. I 

boken Naturvetenskapliga experiment för yngre barn synen på teknik som tillämpad naturvetenskap den 

dominerande då i princip samtliga experiment handlar om att barnen ska uppmärksammas på 

något naturvetenskaplig fenomen. Boken Teknikgrytan hamnar närmast synen på teknik som 

design & utveckling, i denna bok går upptäckandet hand i hand med utvecklandet av de ting man 

konstruerar eller utforskar.  

Samtliga av de analyserade böckerna har inslag av andra tekniksyner än den som texten 

hamnar närmast. Boken Att lära teknik ute har synen på teknik som design & utveckling såväl som 

tekniken som tillämpad naturvetenskap, ofta tillsammans med huvudsynen i denna bok på teknik 

som hantverk. Inledningsvis i boken finns även den tekniksyn som fokuserar på teknik som 
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artefakter. För Teknikgrytan är synen på teknik som design & utveckling ofta kombinerat med 

tillämpad naturvetenskap eller teknik som hantverk, här finns ibland även inslag av tekniska 

system. I boken Naturvetenskapliga experiment för yngre barn är synen på teknik som tillämpad 

naturvetenskap klart dominerande, ofta finns dock inslag av design & utveckling. Mjölkens väg 

domineras av tekniska system men har även inslag av synen på teknik som design & utveckling 

samt tillämpad naturvetenskap. 

En sammantagen bild av teknikämnet i förskolan som vuxit fram genom 

respondentintervjuerna denna studie skulle kunna vara att tekniken kan upplevas som stor, svår 

och abstrakt. Samtidigt framhåller samtliga av respondenterna att som den finns väldigt nära oss 

bara vi ser oss omkring. Det som främst lyfts fram av respondenterna är olika arbetssätt, 

exempelvis experimenterande eller byggande. Den tekniksyn som då ter sig dominerande är den 

på teknik som artefakter samt design & utveckling.  

Det tycks finnas en viss osäkerhet kring teknikbegreppet hos två av de intervjuade 

pedagogerna, detta trots att den ena av dem faktiskt är utbildad inom teknikämnet. Den tredje 

mer erfarna pedagogen uttrycker sig mer självsäkert kring ämnet. Ingen av de två förskollärarna 

Nina Nyexad och Erika Erfarenhet som är utbildade inom teknikämnet nämner de tekniska 

systemen vilket däremot Bea Barnskötare gör. Av de tre intervjuade pedagogerna är det enbart 

Erika Erfarenhet som uppger att hon aktivt arbetar med teknik i barngruppen. 

En intressant aspekt om man jämför resultatet av textanalysen med intervjuernas resultat är att 

samtliga av böckerna har synen på teknik som både tillämpad naturvetenskap och design & utveckling, 

representerad och att dessa båda syner på teknik även återfinns hos respondenterna. 
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Diskussion 

Det övergripande syftet för denna studie har varit att undersöka vad som ses som huvudinnehåll 

för teknikämnet i förskolan, dels av yrkesverksamma pedagoger, dels genom att analysera det 

läromedelsmaterial i teknik som är riktat mot förskola. Den första frågan jag ställde mig själv 

inför diskussionsdelen i denna studie var hur resultat mellan textanalysen och den 

kompletterande intervjustudien gällande tekniksyn egentligen förhåller sig.  

Vid en analys av studiens resultat visar det sig att den tekniksyn som blir mest framträdande hos 

såväl respondenterna som i läromedlen är de syner som omfattar teknik som design & utveckling. 

Den mest utbredda uppfattningen hos respondenterna är dock den på teknik som artefakter. 

Denna uppfattning om teknikämnet och dess innehåll går även att återfinna i tidigare gjord 

forskning som haft inriktning mot grundskolans elever och lärare66.  

I den inledande pilotintervjustudien uppmärksammades att den pedagogiska litteraturen tycks 

ha en rätt viktig roll ute på förskolorna varvid detta föreföll intressant att se närmare på. Både 

Erika och Nina uppger att de använder sig av olika typer av lärarhandledningar och 

inspirationslitteratur i sitt val av ämnesinnehåll. Erika tror att denna typ av litteratur kan vara en 

inkörsport för de som känner sig osäkra inom ett ämnesområde vad an detta än må vara. Nina 

uppger att de ofta köper in denna typ av böcker som stöd i arbetet. Ett läromedel brukar man 

säga ger en fingervisning om vad som kan ses som relevant och viktigt att tillägna sig kunskaper i 

inom ett ämne67. Hur dessa läromedel sedan används är självklart den mest relevanta frågan att 

ställa sig för att kunna uttala sig om vad som faktiskt förmedlas i undervisningen i det långa 

loppet. Denna studie kan förhoppningsvis i någon mån bidra till att kunna göra ett mer medvetet 

väl på ett tämligen outforskat område.  

Resultatet av textanalysen visar att inspirationslitteraturen för teknikundervisning i förskolan 

återspeglar den mångfacetterade bild av teknikbegreppet som dyker upp i den övriga 

teknikdidaktiska forskningen som lyfts fram i uppsatsens bakgrund. Dock är det inte troligt att 

man som verksam förskollärare får den pluralistiska bild av teknikämnet genom litteraturen då 

det kräver att man har tillgång till samtliga av de analyserade böckerna. Enskilt tar böckerna 

endast upp ett fåtal av tekniksynerna. En viss avsaknad av tekniska system i 

inspirationslitteraturen gör sig dock gällande och kan väcka en viss oro då detta senare i 

grundskolan är ett centralt innehåll för teknikämnet. 68 Bl. a Klasander lyfter vikten av att man 

utöver fokus på enskilda tekniska komponenter faktiskt lyfter tankesättet med tekniska system 

hos elever då detta enligt både styrdokumenten och den teknikdidaktiska forskningen bör vara i 

                                                 
66 Blomdahl, 2007; Andersson, Svensson & Zetterqvist, 2009; Gyberg & Hallström, 2009 
67 Molin, 2006; Klasander, 2010; Östman, 1995; Roberts, 1998 
68 Klasander, 2010; Svensson, 2011 
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fokus för undervisningen69. Utifrån detta kan man även dra slutsatsen att man som verksam 

lärare i förskolan bör reflektera och välja inspirationsmaterial för teknik med omsorg för att 

kunna ge en mångfacetterad och bred bild av teknikämnet.   

Förslag till framtida forskning 

Under denna studies gång väcktes många nya tankar, bl. a så togs en ytterligare del med textanalys 

in i studien då det uppdagades att den pedagogiska inspirationslitteraturen hade en betydande 

plats vid val av undervisningsstoff. 

Vad är det som avskräcker förskolepedagoger från att aktivt arbeta med teknik och varför 

upplevs ämnet som stort, svårt eller krångligt? En fördjupad studie vore av intresse dels ur ett 

teknikdidaktiskt perspektiv, detta då bl.a. då området är tämligen outforskat gällande förskolans 

verksamhet samt att det i dags datum förekommer flertalet satsningar ute i våra kommuner på ett 

förstärkt uppdrag i teknik, naturvetenskap, matematik och språk. Genom exempelvis 

observationsstudier ute på förskolor av den faktiska verksamheten skulle en betydligt mer 

mångfacetterad bild av teknikundervisningen i förskolan kunna återges. 

Studiens tillförlitlighet 

Som i alla undersökningar ingår självklart den mänskliga faktorn som variabel. Jag som forskare 

bär med mig mina personliga föreställningar, exempelvis om teknikämnet och tolkar studiens 

insamlade data utifrån dessa. I studiens resultatredovisning har det eftersträvats att vara så 

transparent som möjligt för att läsaren själv ska kunna tolka och bilda sig en uppfattning om det 

analyserade resultatet. I det analysverktyg som använts har tekniksynerna redogjorts för i form att 

en tydlig beskrivning om vad som ligger i fokus för den aktuella synen på teknik. Dessutom har 

varje tekniksyn illustrerats med ett konkret exempel. Även intervjustudien har eftersträvats att 

redovisas på ett tydligt sätt, både vad gäller intervjuguide, genomförande samt respondenternas 

svar. En risk som föreligger vid en samtalsintervju är även att den som intervjuar exempelvis 

ställer ledande frågor eller tolkar respondentens svar åt denne. Att genomföra intervju via 

chattsystem var dock till en fördel ur den aspekten att både den intervjuade och intervjuaren hann 

tänka igenom sina svar, samt att risken för att som intervjuare ställa ogenomtänkta följdfrågor till 

stor del uteblev. Möjligheten till eftertanke kan dock vara både på gott och ont, då spontana svar 

från respondenten möjligtvis kan ha uteblivit mot vad som kunnat bli i vid ett direkt samtal. Att 

genomföra en samtalsintervju på detta sätt kan ses som något kontroversiellt och bör nog enbart 

genomföras med respondenter som är vana vid detta medium och känner sig bekväma med detta. 

En klar fördel är att materialet är transkriberat från första början och att det inte föreligger något 

tvivel om att transkriberingen är inkorrekt. 

                                                 
69 Klasander, 2010 
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Konklusion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vad som ses som huvudinnehåll för teknikämnet i 

förskolan genom att dels ta del av pedagogers uppfattningar om teknikämnet och undervisning 

om teknik, dels studera hur inspirationslitteratur förhåller sig till etablerade synsätt på vad teknik 

är. 

Resultatet för denna studie visar att två av de tre intervjuade förskolepedagogerna känner en 

osäkerhet inför att undervisa om teknik i sin pedagogiska verksamhet, den tredje pedagogen är 

inte själv osäker men upplever att andra pedagoger kan vara det. Samtliga av de intervjuade 

pedagogerna kopplar ihop teknikbegreppet med tekniska ting. De två intervjuade förskollärarna 

som är utbildade inom teknik uppger att de själva använder olika typer av pedagogisk litteratur 

som stöd i sin undervisning samt att denna typ av litteratur köps in till verksamheten.  

Av de olika böckerna som analyserats ger dessa enskilt ger uttryck för olika tekniksyner, dvs. 

varje bok genomsyras till stor del av en eller två etablerade föreställningar om teknik. 

Oavsett vilket material man väljer att använda i sin undervisning så är detta aldrig 

värdeneutralt eller utan följemening. Vid författandet av läromedlet har vissa delar aktivt valts 

medans vissa valts bort. En risk som kan finnas om ett material används oreflekterat är att 

exempelvis ämnesinnehåll om tekniska system som i övrig teknikdidaktisk forskning och 

kursplanen i teknik framhålls som ett viktigt innehåll faller bort från undervisningen. En studie 

om läromedel eller inspirationslitteratur kan dock aldrig uttala sig om den undervisning som 

faktiskt bedrivs ute i verksamheten, dock fyller den en funktion i att hjälpa lärare att göra 

medvetna val av litteratur för undervisningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Om respondenten: 

 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du arbetet i förskola? 

 Vad har du för yrkesutbildning? 

  

Om teknik: 

 Har du någon utbildning i teknik? 

o Om ja, vilken? 

o Har du något minne av att du har haft teknik som skolämne i grundskolan? 

o Om nej, tror du hade teknik i grundskolan? 

 Vad är det första du tänker på när du hör ordet teknik? 

o Kan du berätta mer om… 

o  

Val av undervisningsinnehåll: 

 

 Vad tycker du att man bör välja för innehåll att arbeta med om man arbetar med teknik 

som ämne i förskolan? 

o Brukar du arbeta med teknik med barnen på din förskola? 

o Vad brukar ni göra då? 

o Hur väljer du vad du ska undervisa om? 

o Har du använt eller brukar du använda någon typ av litteratur, lärarhandledningar 

eller dyl. vid ditt val av teknikinnehåll? 

o Om nej, finns det något skäl till att du valt att inte arbeta med teknik med barnen? 

 Vad anser du är viktigt för barn i förskolan att lära sig om teknik? 

 

 (Vad är det sista du tänker på nu när du hör ordet teknik?) 
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Appendix 

Persson, Hans (2011). Teknikgrytan: enkla undersökningar i teknik. Järfälla: Hands-On Science Text 

Läromedlet är producerat med stöd av Specialpedagogiska myndigheten. Teknikgrytan riktar sig 

mot barn i förskoleåldern, föräldrar och pedagoger i förskola, förskoleklass och särskola. Hans 

Persson är läromedelsförfattare 

Boken Teknikgrytan är uppbyggd utifrån fem huvudkapitel. Det första kapitlet är en 

introduktion till teknikbegreppet samt hur detta kan förstås både utifrån forskning och 

styrdokument. De övriga huvudrubrikerna är Enkla maskiner, Teknik hemma, Bygga och konstruera 

samt Listiga lösningar. Under varje huvudrubrik återfinns olika typer av 

arbetsuppgifter/experiment. 

Ur Teknikgrytan har följande arbetsmoment valts ut från de fyra huvudrubrikerna:   

Enkla maskiner - Sked-katapult och Vattenhjul av ett äpple  

Teknik hemma – Klet för hållbarhet och Förvara en vara 

Bygga och konstruera – Bro, bro breja och Flyga med papper 

Listiga lösningar – Tryckkonst och Hur räddar man ägget från att gå sönder?70 

 

Brage, Carina (2011). Att lära teknik ute: [F-9. 2. [rev.] uppl. Vimmerby: Outdoor Teaching 

Denna bok är producerad tillsammans med Naturskolorna, Teknikföretagen och Outdoor 

Teaching. Boken riktar sig från förskola till årskurs 9 i grundskolan. Carin Brage arbetar som 

lärarfortbildare och vid naturskolan i Linköping. 

Att lära in ute består av totalt nio olika kapitel och en introduktion där teknikbegreppet 

definieras och arbetsuppgifternas upplägg beskrivs. Varje underuppgift i kapitlen har en 

rekommendation för vilken ålder denna är lämplig för, således har de uppgifter som riktar sig till 

äldre barn än förskoleåldern valts bort i denna analys. 

Från de olika kapitlen i boken har följande arbetsuppgifter valts ut: 

Kapitel 1 Introduktionsövningar – Vad är teknik för dig? och Beskriv och gissa   

Kapitel 2 Miljöteknik – Hållbar utveckling – Bladets teknik, samtliga av de övriga arbetsmomenten 

riktar sig till äldre barn än förskola. 

Kapitel 3 Mat, teknik, lek och kreativitet – Tvätt av kläder förr och nu samt Gör ditt eget örtte 

Kapitel 4 Vattenaktiviteter – Flytteknik med Arkimedes och Ballongbåten 

Kapitel 5 Aktiviteter med eld – Vattenfärger från naturen, samtliga av de övriga arbetsmomenten riktar 

sig till äldre barn än förskola. 

Kapitel 6 Teknikhistoria – i detta kapitel är det inget av arbetsuppgifterna som riktar sig mot barn i 

förskoleåldern. 

                                                 
70 Teknikgrytan s. 22-23, 52-52, 60-61, 86-87, 112-113, 119, 138-139, 150-151 
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Kapitel 7 Enkla maskiner och krafter - i detta kapitel är det inget av arbetsuppgifterna som riktar sig 

mot barn i förskoleåldern. 

Kapitel 8 Teknisk övernattning - i detta kapitel är det inget av arbetsuppgifterna som riktar sig mot 

barn i förskoleåldern. 

Kapitel 9 Säkerhet ger trygghet – detta kapitel riktar sig till pedagogen och innehåller tips för en 

säker utevistelse med barn och elever.71 

  

Mjölkens väg, onlinematerial från Teknik tillsammans72.  

Det finns ytterligare två material riktade mot förskolan: Kylskåpsmagneter och Vi gör musik. För 

denna studie valdes dock ett av de tre materialen. Materialet är producerat Teknik 

tillsammans/CETIS och riktar sig från förskola till årskurs 5. CETIS är ett nationellt 

resurscentrum för teknik som är förlagt vid Linköpings universitet. 

Materialet inleds med en beskrivning av hur arbetsmaterialet är strukturerat och en kortare 

genomgång av teknikämnet i styrdokumenten. 

Materialet är uppdelat i totalt nio arbetspass. Utav dessa har arbetspass 1 – Tycker du om mjölk? 

Och arbetspass 3 – Mjölkflaskor och mjölkförpackningar valts ut för analysen.73 

 

Lagerholm, Karin (2009). Naturvetenskapliga experiment för yngre barn. 2., [rev.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Denna bok riktar sig till lärare i förskola och grundskolans tidigare år. Boken är publicerad av 

Studentlitteratur. Författaren Karin Lagerholm är verksam som lärarutbildare vid Malmö 

högskola. 

Boken bygger på totalt fyra kapitel utöver inledningen. Från boken huvudkapitel har följande 

arbetsuppgifter valts ut för analysen: 

Kapitel 1 Luft – Flygplan och Segelbåtar 

Kapitel 2 Ljud – Blåsa grässtrå och Burktelefon 

Kapitel 3 Ljus – Vi leker fram färger och Vi omvandlar ljus till värme 

Kapitel 4 Vatten - Båtar av olika material och Växter avger vatten74 

 

                                                 
71 Att lära in ute s. 18, 22-23, 34, 48-51, 62-63, 72 
72 Svensson Maria; Ann Zetterqvist; CETIS (2010). Mjölkens väg. Tillgänglig: 

<http://www.liu.se/cetis/tekniktillsammans/arbetsomraden/mjolkens-vag.shtml> (2010-05-14). 
73 Mjölkens väg s. 11-16, 22-23 
74 Naturvetenskapliga experiment för yngre barn s. 20, 25, 58, 67, 79, 91, 108, 123 


