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Sammanfattning 

I kursen självständigt arbete 15hp under förskollärarprogrammet vid Uppsala Universitet, 

Campus Gotland har vi valt att göra ett pedagogiskt verktyg till förskollärare inom teknik. Vi 

har valt att utforma en hemsida som är inspirerad från Gotland. Innan skapandet av hemsidan 

undersökte vi vad förskollärare skulle vilja ha för innehåll i en hemsida med teknik samt deras 

erfarenheter av teknik. Detta har vi sedan använt oss av i uppbyggandet av strukturen på 

hemsidan. Detta pedagogiska verktyg kan förhoppningsvis ge vägledning för förskollärare på 

Gotland inom teknik. Hemsidan är publicerad på internet eftersom förskollärare enkelt ska 

kunna ha tillgång till verktyget. Det finns även utskrivningsbara dokument som gör det 

lättillgängligt för förskollärare att använda i barngruppen. Aktiviteterna har dessutom testats 

innan de lagts upp på hemsidan för att säkerställa att vi väljer moment som kan genomföras. 

Nyckelord: Teknik, förskolan, förskollärare, pedagogiskt verktyg 
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1. Syfte 

Det huvudsakliga syftet med detta självständiga arbete är att skapa en hemsida som ska kunna 

utgöra ett pedagogiskt verktyg inom teknik för förskollärare i förskolan. Hemsidan ska i första 

hand vara riktad till förskollärare som arbetar på Gotland. Den röda tråden på hemsidan är att 

det är Gotland som är i fokus. Tanken är att hemsidan ska vara ett hjälpmedel där 

förskollärare ska kunna finna aktiviteter som främjar barns medvetenhet i utforskandet av den 

vardagliga tekniken. Materialet ska förhoppningsvis väcka intresse och leda till en utökad 

repertoar hos förskollärare i sitt arbete med teknik i förskolan. 

 

2. Arbetsfördelning 

Det övergripande ansvaret i rapporten för att beskriva inledning och bakgrund här legat hos 

Josefine. Rubrikerna ”Varför behövs produkten?” ”Inspiration från Gotland”, ”Vad finns 

redan och vad saknas?” ”Vad är teknik?”  ”Vad är teknik i förskolan?” samt ”Gränsen mellan 

naturvetenskap och teknik” har skrivits av Josefine. Louise har fokuserat på den ”Teoretiska 

utgångspunkten”. I arbetsprocessen i rapporten har Louise haft det övergripande ansvaret att 

skriva om ”Konstruktion av hemsidan” som inrymmer rubrikerna: ”Innehållet i hemsidan”, 

”Design och färg”, ”Figurerna” och ”Läroplanen”. Louise har även haft ansvar att skriva 

om ”Målgrupp” och ”Weebly” medan Josefine har i arbetsprocessen beskrivit ”Förarbete och 

urval” samt ”Etiska överväganden”. Rapportens ”Sammanfattning”, ”Syfte”, 

”Omvärldsanalys”, ”Utvärdering” och ”Diskussion” har skrivits gemensamt. Skapandet av 

själva hemsidan har vi gjort tillsammans. Vi har delat på ansvaret av att utforma aktiviteterna, 

bilderna, filmklippen och upplägget. Alla beslut har tagits gemensamt.  

 

3. Inledning och bakgrund 

I vårt självständiga arbete vill vi göra det möjligt för förskollärare att både få stöd gällande 

aktiviteter och skaffa sig ytterligare kompetens inom teknik i förskolan. Produkten vi valt att 

skapa är en hemsida där förskollärare enkelt kan hitta aktiviteter som förhoppningsvis ska 

kunna medverka till ett ökat intresse för både förskollärare och barn inom vardagsteknik. 

Förskollärare ska genom hemsidan bli inspirerade av teknikämnet och på så vis kunna 

stimulera barnen på ett lekfullt och roligt sätt.  

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning upplevde vi en saknad av arbetet med teknik i 

förskolan. Vi anser att det är viktigt att få in teknik i förskolan därför att det är en stor del av 
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barnens vardag. I Läroplanen för förskolan (98/10:11) står det att förskollärare ska ansvara för 

att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för 

teknik. Genom det pedagogiska materialet på hemsidan hoppas vi att pedagoger ska kunna 

uppnå läroplansmålet och därmed få mer kunskap inom teknik i förskolan.  

 

I början av arbetets gång intervjuade vi tre förskollärare som arbetar på Gotland om vad de 

skulle vilja finna på vår hemsida. Vi valde därför att utgå ifrån deras svar och försöka i största 

möjliga mån kunna uppnå deras önskningar samtidigt som vi också relaterade detta till 

läroplanen. Vi ville även ha med våra egna tankar, som vuxit fram under vår 

förskollärarutbildning om vad som kan vara med på en hemsida om teknik i förskolan. Det 

handlar både om konkreta aktiviteter och hur man kan tänka kring arbetssätt och innebörder i 

teknik. Erfarenheter vi skaffade under intervjuerna med förskollärarna var bland annat att de 

ville att hemsidan skulle vara åldersindelat, att förskollärarna som besöker hemsidan enkelt 

ska kunna hitta en aktivitet för t.ex. 3-åringar. Förskollärarna tyckte att det skulle finnas 

mycket bilder på hemsidan eftersom det inte är trevligt att besöka en hemsida enbart med text. 

Förskollärarna ville ha någon form av beskrivning av vad teknik är. De upplevde även precis 

som vi att det är svårt att finna aktiviteter till de yngre barnen. De ville ha något enkelt och 

roligt som de kan göra tillsammans med barnen som även kan inspirera och fånga de allra 

yngsta barnen. Förskollärarna ville även att hemsidan ska vara enkel och smidig att besöka. 

De anser även att en tydlig och bra framsida är viktig samt att hemsidan är lättillgänglig. 

Dessa idéer har vi tagit till oss och därmed försökt uppfylla i skapandet av hemsidan. Vi har 

även kommit med egna idéer som att t.ex. kunna skriva ut dokument från hemsidan. Detta 

diskuterade vi under intervjuerna tillsammans med förskollärarna och de tyckte också att det 

var en bra idé.  

 

3.1 Varför behövs produkten? 

3.1.1 Inspiration från Gotland  

I vårt självständiga arbete har vi valt att lyfta fram Gotland som en röd tråd genom hela 

hemsidan. Hemsidan riktar sig därmed främst till förskollärare som arbetar på Gotland och 

barnen på deras förskolor. Genom att göra en hemsida som är inspirerad från Gotland blir den 

därmed unik. Samtliga aktiviteter på hemsidan är kopplade till ön. En aktivitet vi har är 

exempelvis inspirerad av ringmuren. Barnen får besöka ringmuren och undersöka hur den är 

uppbyggd. De får även känna på ringmuren, för att sedan gå tillbaka till förskolan för att 

bygga med stenar. Förskolläraren är med barnen som en medforskare som stöttar barnen och 
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ställer frågor till barnen som därmed får utmanas. Enligt Kinge (2008:11–17) är det 

betydelsefullt att lära känna barnen på ett personligt plan och därigenom skaffa sig en god 

kontakt med barnen. Detta kan leda till stimulerande samtal mellan barn och vuxen. Genom 

att den vuxna blir en medforskare, lyssnar och samtalar med barnen blir det ett lärandetillfälle. 

I alla aktiviteter på hemsidan är det betydelsefullt att förskolläraren diskuterar tillsammans 

med barnen, vilket gör att barnen kan ta del av varandras erfarenheter och på så sätt uppnå ett 

lärande.    

 

Vi har i vår hemsida exempelvis valt att belysa trafiken mellan Gotland och fastlandet. Barn 

som bor på Gotland är idag ofta väldigt intresserade av att åka båten eller flyga till fastlandet. 

De flesta barnen har någon form av erfarenhet av båten eller flyget. Barnen kan ha kopplingar 

till fastlandet genom att de har släkt på andra sidan havet. Det kan även vara att deras 

föräldrar eller mor- och farföräldrar arbetar på fastlandet då måste ta sig fram och tillbaka 

genom att flyga eller åka båt. Genom att ha det lokala perspektivet kan aktiviteterna relateras 

till barnens vardag trots att aktiviteterna i sig är mer generella, exempelvis att när båtresor och 

flygresor till fastlandet diskuteras får barnen möjlighet att konstruera en paddelbåt och en 

jetmotor.  

 

Förskollärare ska utgå ifrån barnen och deras erfarenheter i vardagen. Därmed kan 

förskollärarna vara lyhörda och skapa diskussioner bland barnen som förhoppningsvis ska 

kunna leda till lärandetillfällen för barnen. Enligt Wallskog (2011:24) är det betydelsefullt att 

förskolläraren stödjer samt utmanar barnen utifrån deras egna individuella behov. Genom att 

skapa hållbara relationer mellan den vuxne och barnet ska den vuxne vara tydlig och 

konsekvent. Relationerna kommer därmed bli starkare och upplevelserna på förskolan 

kommer att växa.  

 

På Gotland finns det bland annat många vindkraftverk eftersom det blåser en hel del på ön. Vi 

bestämde därför att ha konstruktion av en vindsnurra som en aktivitet. Förarbetet till denna 

aktivitet kan vara att besöka ett vindkraftverk eller en kvarn. Vi beskriver i tillvägagångssättet 

att det är viktigt att förskolläraren ställer utmanande frågor till barnen. Genom att ställa 

utmanande frågor får barnen fundera samt reflektera över hur vinden kan vara och har varit 

betydelsefull för människorna som bor på Gotland. Detta är några av exemplen som 

återkommer på hemsidan. 
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Anledningen till att hemsidan är inspirerad från Gotland är för att vi inte hittade någon sådan 

sida, vilket gör vår hemsida unik. Vi upplever också att Gotland har unika förutsättningar som 

vi vill lyfta fram. Vår tanke är att inspirera förskollärare som arbetar på Gotland som vill lära 

sig mer om teknik och hur det kan kopplas till ön. De barn som lever och bor på Gotland ska 

genom förskollärarna kunna känna att deras vardag lyfts fram och det vill vi göra genom 

tekniken på förskolan.  

 

Aktiviteterna som vi beskriver på vår hemsida ”Teknikbanken” är gjorda för att utföras på 

Gotland. Om du bor på en annan ort i Sverige kan förskollärarna försöka koppla aktiviteten 

till platsen de arbetar på. Vad är det som är unikt för platsen som ni vill göra barnen medvetna 

om inom teknik? 

 

3.2 Vad finns redan och vad saknas?  

Vi har sökt på internet efter hemsidor som kan vara ett inspirerande verktyg för förskollärare 

och insett att det är en brist inom teknikområdet. Det vi hittat är lösryckta aktiviteter och 

information om teknik, men vi skulle vilja att det fanns mer om ämnet och aktiviter satta i 

sammanhang. Det är därför vi vill skapa vår egen hemsida med aktiviteter om teknik till 

förskollärare i förskolan och med en lokal förankring. Anledningen till att vi ville skapa en 

hemsida är främst för det är behändigt. De flesta förskollärare har oftast tillgång till en dator 

och internet. Datoranvändandet ökar mer och mer i förskolan och det är en av faktorerna till 

att vi valt en hemsida. Genom att ha en hemsida blir det smidigare och lättare för 

förskollärarna eftersom den är gratis att använda.  

 

Det finns även en brist på kunskap om teknik i förskolan hos förskollärarna. Bjurulf (2013:17) 

nämner att förskollärarna ska ta tillfälle att låta barnen få urskilja tekniken som finns på 

förskolan och ge den en självklar plats i den vardagliga verksamheten. Det gäller hela tiden 

för förskolläraren att vara öppen och alltid se med sina teknikögon och därmed se tekniken i 

allt som barnen gör. Nöjd (2012:30-33) har intervjuat Thomas Ginner som är före detta 

föreståndare för Centrum för tekniken i skolan, (CETIS) vid Linköpings universitet. Ginner 

har kommit fram till att det är nödvändigt att förskollärare har en grundkunskap inom teknik. 

Den frågan som förskollärare måste ställa sig är: Vad är det som kännetecknar teknik? Det är 

sedan viktigt att omvandla den kunskapen så att den blir förståelig för barn. 
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Teknik finns överallt i förskolan, vilket vi också vill framhäva till förskollärarna. Bjurulf 

(2013:14) anser att det är viktigt för barnen att få positiva upplevelser av tekniken. Barnen 

kan komma enligt Bjurulf, tänka sig att intressera sig för att cykla, gunga, åka pulka och 

elektriska leksaker, dessa ting finns ofta på förskolan. Det kan förhoppningsvis skapa glädje 

hos barnen och ge en bra insikt att teknik är något som är roligt och lustfyllt samt intressant 

att förstå, både vad gäller endamålsenlighet och funktion.  

 

3.3 Vad är teknik?  

Teknik finns som nämnts ovan överallt i vår omgivning. I hela teknosfären vilket omfattar det 

vi människor skapat. Teknik är därmed inte ”bara” tv:n, datorn och mobiltelefonen utan även 

en penna, ett bord, en blöja, en gummistövel och en stol är tekniska föremål gjorda av 

människan. Sjöberg (2000:5) menar att teknik är människans olika metoder för att 

tillfredsställa sina egna önskningar genom att använda föremål. Människan använder och 

utvecklar teknik för att nå vissa mål och genom det tillgodose sina behov. Det pågår alltid en 

utveckling inom teknik eftersom människan ständigt strävar efter att förbättra i sin omvärld. 

När en kund t.ex. ska välja ett dricksglas tänker han eller hon kanske på hur designen är 

utformad, hur det känns att dricka ur glaset, hur det ser ut, hur mycket vätska det ryms i glaset 

eller hur det känns att hålla i glaset. Det kommer alltid att finnas olika svar på dessa frågor 

eftersom alla individer är unika och uppskattar olika ting. Vi vet idag att det finns ett stort 

utbud av olika dricksglas och det är för att producenterna ska i största möjliga mån kunna 

uppnå konsumenternas behov. Lindqvist (1987:11) definierar teknik på följande sätt:  

 

Teknik är användandet av maskiner, redskap och verktyg. 

Teknik är tillämpad naturvetenskap. 

Teknik är människans metoder att behärska naturen. 

Teknik är människans metoder att behärska den fysiska miljön. 

Teknik är människans metoder att tillfredsställa sina behov genom att använda fysiska 

föremål. 

Teknik är de metoder som används för att bearbeta råmaterial i syfte att öka deras 

användbarhet. 

Teknik är människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda 

fysiska föremål. 

Teknik är all rationell, effektiv verksamhet.  
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Enligt Ginner och Mattsson (1996:20) är ämnet teknik i skolan bredare än vad man vanligtvis 

får en bild av. En del människor tycker att teknik är motorer, verktyg och elektronik medan 

andra tycker att teknik är en tandborste, en gaffel eller ett handtag. Det är enligt Ginner och 

Mattson betydelsefullt att bli medveten om att alla dessa föremål är teknik för att kunna arbeta 

med det. 

 

Enligt Teknikdelegationen (SOU, 2010:28) är svenska barn och elevers intressen för teknik 

och naturvetenskap i grunden positiva. Delegationen lyfter dock fram att problemen ligger i 

hur de vuxna ska kunna fånga upp, hantera samt utmana barns och elevers intresse och 

utforskandeförmåga inom teknik. På grund av de bristande kompetenserna hos lärare och 

förskollärare är det svårt för barnen och eleverna att kunna se och utmanas inom 

naturvetenskap och teknik. Det finns därmed en oro hos Delegationen över att elever inte ska 

intressera sig för att studera vidare inom naturvetenskap och teknik. För att kunna motverka 

detta problem är det viktigt att fokusera på förskollärarnas och lärarnas kunskaper inom 

ämnena naturvetenskap och teknik för att kunna stimulera och inspirera barn i förskolan och 

elever i grundskolan till att i framtiden studera vidare, men även för att erhålla tillräckligt 

goda kunskaper för att klara sig i vardagen och göra kloka val. Enligt Bjurulf (2013:15) som 

också problematiserar bristen på elevers intressen att söka sig vidare till högre utbildningar 

inom teknik, står Sverige inför pensionsavgångar och minskade ungdomskullar.  Om inte 

intresset för de tekniska yrkena och sökandet till tekniska utbildningar ökar kan arbetskraften 

hos de tekniska områderna inom en snar framtid minskas och så småningom saknas. 

 

3.4 Vad är teknik i förskolan?  

Nöjd (2012:30–33) har som vi nämnt tidigare genomfört en intervju med Thomas Ginner 

(dåvarande föreståndare för CETIS). Ginner anser att när man hittar tekniken i leken 

tillsammans med barnen är det som mest betydelsefullt. Genom leken kan barnen möta 

tekniken på en begriplig nivå som gör det lekfullt och samtidigt lärorikt. Teknikverksamheten 

i förskolan innehåller mycket, barnen använder teknik när de bygger, prövar och undersöker 

material och saker, både vardagliga och leksaker. Det är då viktigt att förskolläraren är med i 

barnens konversationer och kan leda dem vidare. Förskolläraren kan även komma med 

förklaringar som kan stimulera till att utveckla leken. Det är betydelsefullt att utgå från den 

teknik som finns i ett barns vardag som t.ex. byggmaterial, köksutrustning, utrustning på 

badrum och skötrum samt material i kläder och skor. Genom att utgå från dessa material och 

föremål skapas en trygghet för barnen eftersom det är något som barnen kan relatera till.  
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Ginner fortsätter förklara att det inte finns ett enda rätt svar på vad teknik är för något t.ex. om 

en person tycker att teknik är en cykel kanske en annan person tycker att teknik är ett 

cykelhjul. Förskolläraren kan hantera barnens frågor om teknik genom att samtala med barnen 

om vilka tekniska lösningar som är bra och varför. Förskolläraren måste tänka på att allt inte 

behöver förklaras in i minsta detalj. Tre grundläggande frågor som förskolläraren kan använda 

sig av är: Vad är föremålet till för? Hur fungerar föremålet och vad är föremålet gjort av? 

 

Enligt Skolverket (2013) är det viktigt att det finns tillgång till olika slags material på 

förskolan eftersom det ger barnen möjligheter att utforska och inspektera olika former och 

företeelser i deras omvärld som ger dem erfarenheter kring teknik. Genom att utforska 

stabilitet och hållbarhet gällande material får barnen fundera över och prova vad som går att 

bygga med och varför, därmed kan barnen få utföra olika konstruktioner. Det är en fördel att 

det på förskolan finns ett varierat innehåll i aktiviteter samt att förskollärare är med i leken 

och aktiviteterna som medforskare. Genom att göra detta utmanas barnen och det kan därmed 

leda till utveckling hos barnen.    

 

Enligt Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010:16) visar forskning att barns 

kunskaper och färdigheter grundläggs i förskoleåldern. I förskolan skapas en grund inom 

barns sociala-, kognitiva-, språkliga-, emotionella- och motoriska områden. Barns vistelse på 

förskolan blir därigenom betydelsefull eftersom barnen skapar erfarenheter som är viktiga för 

det livslånga lärandet. Bjurulf (2013:14) framhåller också att de första åren av en människas 

liv har ett stort värde för det fortsatta lärandet. Det är av största vikt att upplevelserna samt 

utforskandet av teknik i förskolan blir positiva. För att barnen ska kunna få möjlighet att 

utveckla intresse för teknik är det betydelsefullt att låta barnen få uppleva att teknik kan dels 

utgöra hjälp och stöd i olika situationer, dels vara något man kan arbeta med. Ett exempel kan 

vara att ett barn inte kan nå ett föremål som är högt uppe på hyllan, då kan barnet ta hjälp av 

en stol att stå på för att kunna få ner föremålet.  

 

3.5 Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten som vårt arbete är byggt på är beskriven av Jan-Erik Hagberg 

(2009:56–57). Hagberg beskriver hur individen inom teknikundervisning först skaffar sig en 

förmåga att se, beskriva och analysera tekniken. Kunna känna och förstå hur en artefakt 

fungerar samt se hur ett tekniskt objekt fungerar. Vidare handlar det om att få en förståelse för 



 12 

 

olika förhållningsätt och hantverk inom teknik. Individen ska sedan få möjlighet att förmedla 

de tekniska kunskaper som inskaffades. Kunskaper erhålls genom att se, beskriva och 

analysera samt ha en förståelse över hur teknikutvecklingen sker och hur artefakter och 

system används. I slutändan är målet att ha en kunskap om artefakten och systemet samt dess 

relation mellan varandra. Individen ska även ha kunskap om hur tekniken hänger samman och 

hur den har utvecklats samt kommer utvecklas.  

 

Hagberg (2009:53) nämner hur teknikundervisningen kan liknas vid ett tekniklandskap och 

olika teknikrum. Inom teknikundervisning kan man röra sig över tekniklandskapets fält, berg 

och dalar och se hur tekniken finns överallt i teknosfären, i system och i artefakter och hur allt 

hänger ihop. Tekniklandskapet kan således ses som en modell över teknikens enorma 

mångfald. Tekniklandskapet kan även omfatta tidsaspekten, bakåt och framåt samt den 

globala aspekten på teknik. Det innebär att läraren och eleverna kan diskutera och undersöka 

hur en artefakt de dagligen använder används i andra länder och i en annan tid. Man kan alltså 

röra sig i landskapet både i nutid och i dåtid samt framtid. Teknikrummet betyder att ett mer 

avgränsat rum väljs ut t.ex. ett faktiskt rum så som vardagsrummet. Där väljer individen eller 

gruppen ut en artefakt eller ett avgränsat system och har diskussioner och ställer frågor kring. 

Vad händer när en artefakt används? Vad händer när den inte används? Hur påverkar den 

artefakt vår handling genom livet? 

 

Hagbergs beskrivning av tekniklandskapet och teknikrum ligger som grund för vår produkt 

och det synsätt vi har på hur förskollärare kan röra sig med sin barngrupp genom förskolan 

och dess omgivningars teknik. Ibland se delar av tekniklandskapet när man exempelvis talar 

om båten från Gotland till fastlandet eller hur man använt vinden för att lösa problem samt 

hur man gjorde förr i tiden. Andra gånger fokusera på ett specifikt rum med specifika 

artefakter, exempelvis ett vindkraftverk och dess turbin som dessutom kan konstrueras som en 

vindsnurra på förskolan.  

 

Hagberg (2009:57–58) tydliggör även hur tekniken i undervisning samt därmed lärarens 

förväntade förmågor omfattar främst två delar; dels att tekniken ska analyseras, värderas och 

förstå, dels att processen att utveckla teknik ska förstås och prövas. Dessa två delar kopplar vi 

till konkreta skrivningar i Läroplanen för förskolan om att barnen dels ska få syn på och få 

undersöka vardagsteknik, dels får möjlighet att konstruera och bygga. Mer om detta i avsnitt 

4.7.4 där vi lyfter fram innebörder i förskolans läroplan.. 
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3.6 Gränsen mellan naturvetenskap och teknik   

Naturvetenskap är det gemensamma begreppet på de vetenskaper som ingår när man studerar 

naturen. Fysik, kemi, biologi, astronomi och geovetenskap hör till naturvetenskapen. Teknik i 

vid mening är sammankopplad med naturvetenskap eftersom att människan alltid har använt 

naturen för att kunna skapa produkter, energiformer och information. Ett exempel kan vara 

t.ex. vindkraft. Människan har skapat vindkraftverk för att med hjälp av vinden kunna 

omvandla vindens rörelse till el (Nationalencyklopedin, 2014). Det kan vara svårt att upptäcka 

gränsen mellan naturvetenskap och teknik eftersom det ofta skapar ett samband. När barnen är 

ute i naturen och samlar insekter och utforskar med hjälp av ett förstoringsglas upptäcker 

barnen naturvetenskap genom teknik.  

”Föreställningen att all teknik är tillämpad naturvetenskap är missvisande. 

Naturvetenskaplig kunskap har ofta uppstått ur tillämpad teknik” 

(Nationalencyklopedi, 2014). 

Detta citat visar att vi kan tolka att naturvetenskap och teknik har ett samband. Det är 

betydelsefullt för förskollärare att bli medveten om att naturvetenskap och teknik kan arbetas 

med tillsammans. Det är även viktigt att urskilja när det är naturvetenskap och när det är 

teknik man arbetar med för att kunna göra barnen medvetna om båda dessa ämnen redan på 

förskolan.  

 

4. Arbetsprocess 

4.1 Förarbete och urval  

I uppstarten av vårt arbete diskuterade vi mycket om vad vi ville göra. Våra tankar gick att vi 

skulle skriva om språket, mångkulturen och utomhusdidaktik i förskolan. När vi fick 

kännedom om att studenter kunde göra en produkt bestämde vi oss relativt snabbt att vi ville 

skapa en hemsida som stöd för förskoleverksamheten. En idébank med aktiviteter var något 

som vi diskuterade. Vi diskuterade om vem som skulle vara målgruppen. Först var hemsidan 

riktad till endast förskollärare eftersom de kunde besöka hemsidan och välja ut aktiviteter som 

de ville genomföra tillsammans med barnen. Efter diskussioner med varandra kom vi fram till 

att målgruppen också var barnen. Förskollärarnas goda kompetens leder till att barnens 

intressen väcks och kan därmed uppnå utveckling och lärande. Hemsidan vänder sig 

därigenom direkt till förskollärare men indirekt till barnen. 
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När vi skulle specificera oss på ett ämne valde vi teknik. Teknik i förskolan har varit och är 

inte det vanligaste att arbeta med i förskolan. Nöjd (2012:30–33) har som vi tidigare nämnt i 

en intervju med Ginner talat om att ämnet teknik i förskolan inte prioriteras. Vi har saknat 

teknik i vår utbildning och ser även hur det finns utvecklingspotential ute i verksamheten. Det 

var det som sporrade oss till att starta en hemsida med teknikaktiviteter till förskollärare, både 

för vår egen del och för andras. Genom att göra detta hoppas vi kunna öka intresset för teknik 

i förskolan. När vi diskuterat med vår handledare kom vi fram till att göra hemsidan med 

inspiration från Gotland. Det betyder att hemsidan inte endast blir en idébank med 

teknikaktiviteter grundade i vår teoretiska beskrivning (Hagberg, 2009) utan det finns 

dessutom en koppling till Gotland i alla aktiviteter. Ön är vår röda tråd som ska stimulera 

förskollärare på Gotland att vilja arbeta med teknik men även se möjligheter att få fördjupad 

kunskap om lokala förhållanden. Vi valde att belysa alla åldrar i förskolan från ett till fem år. 

Det går att arbeta med teknik i alla åldrar och vi anser det är viktigt att kunna visa det med 

hjälp av hemsidan.    

 

4.2 Målgrupper  

Vi har i vårt arbete valt att ha två målgrupper då vi i första hand anser att förskollärare som 

arbetar på Gotland är en målgrupp. Vi vill genom vår produkt förhoppningsvis kunna öka 

intresset hos förskollärare för ämnet teknik. Detta arbete är dels för vår egen del och för andra 

förskollärare som vill lära sig mer om hur de kan arbeta lokal anpassat med teknik i förskolan.   

 

Den andra målgruppen vi valt att belysa är barnen som lever och bor på Gotland. Barnen på 

Gotlands förskolor ska få möjlighet att genom förskollärarna kunna känna att deras vardag 

lyfts fram och värdesätts, det kan förskollärarna göra genom att visa barnen den miljö som 

finns omkring dem och hur intressant och värdefull den är. Barnen ska få tillfälle att med 

förskollärarnas hjälp arbeta med ämnet teknik med Gotland som inspiration och 

förhoppningsvis bli intresserade av teknikämnet. 

 

4.3 Etiska övervägande 

I vårt självständiga arbete har vi genomfört intervjuer med förskollärare och observationer av 

en förskollärare och en barngrupp. Vi har även genomfört två aktiviteter med två barn, ett 

barn i 2-årsåldern och ett barn i 5-årsåldern. Deras föräldrar gav oss tillstånd att genomföra 
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två aktiviteter med barnen. Innan vi började intervjua förskollärarna berättade vi om vårt 

arbete, vilket syfte intervjun skulle ha i rapporten och utlovade konfidentialitet. Vi utlovade 

konfidentialitet till alla deltagare i vårt arbete. Konfidentialitet är ett löfte som menas att den 

intervjuade inte ska under några omständigheter kunna identifieras i texten (Bell, 2006:57). 

Alla uppgifter om de enskilda deltagarna kommer endast användas för forskningsendamål i 

detta arbete och kommer efteråt förstöras. Vi har i vår undersökning, genom intervjuer, 

observationer och genomförande av två aktiviteter utgått ifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra 

huvudkrav inom etiska forskningsprinciper; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

När vi bestämde oss för att observera lämnade vi ett brev till förskollärare och föräldrar där vi 

beskrev vad vi skulle göra vid vårt besök. Vi fick muntligt samtycke från de fem barnens 

föräldrar på förskolan att observera barnen. Förskolläraren accepterade även att vi fick 

observera i barngrupp. Genom observationen och utvärdingen fick vi själva en kunskap om 

hur hemsidan kunde utvecklas. Genom inledande intervjuer och test av aktiviteter på två barn 

i olika åldrar fick vi underlag till utformandet av produkten, se nästa avsnitt.   

 

4.4 Omvärldsanalys 

I vårt arbete har vi valt att intervjua tre förskollärare på mellersta Gotland. Syftet med 

intervjuerna har varit att skaffa information om vilket innehåll de anser är viktigt att ha på en 

hemsida som handlar om teknik i förskolan. Genom att intervjua får vi en direkt uppfattning 

om vad just dessa förskollärare anser är betydelsefullt. Förskollärarna har fått svara på samma 

frågor och det har varit tre strukturerade intervjuer. Enligt Bell (2006:159–160) är 

strukturerade intervjuer en fördel att använda om man eftersträvar ett specifikt svar. Dessa 

intervjuer gör det även lättare att analysera i slutändan eftersom samma frågor är ställda till 

informanterna. Intervjufrågorna och intervjuerna finns transkriberade under bilagor i slutet av 

arbetet. Svaren vi erhållit har vi tagit till oss och använt i utformandet av hemsidan. Genom 

att analysera intervjuerna har vi kommit fram till att det finns ett behov av ökad kompetens 

inom teknikämnet i förskolan. Vi benämner förskollärarna som förskollärare nr 1, 

förskollärare nr 2 samt förskollärare nr 3. 

 

Förskollärare nr 1: 

När vi intervjuade förskollärare nr 1 insåg vi att hon visste mycket om vardagsteknik i 

förskolan. Hon berättade mycket om vad teknik är för något. Teknik är en sked, eller hur man 
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öppnar en dörr till att gunga, gräva och cykla. Det märktes att hon var insatt i ämnet teknik 

och tyckte att det var intressant. Hon kom med idéer till hemsidan som vi diskuterade 

tillsammans. 

 

Hon nämnde även mycket om bygg och konstruktion. Det hade hon arbetat med och hade 

idéer till olika aktiviteter inom teknik. Hon ville arbeta mer med vikt och storlekar samt låta 

barnen utforska och bygga med klossar i olika former. Hon önskade att de hade klossar som 

var formade som trianglar och rektanglar. Med de klossarna kunde barnen bygga ett stadigt 

torn och se hur de på bästa möjliga sätt kunde bygga ett sådant högt torn som möjligt. Hon 

pratade även om teknikrädda förskollärare och att vi på hemsidan kunde ha en förtext där vi 

förklarade vad teknik är för något. Hon fortsatte att säga att förskollärare möjligen kan tycka 

att ”det är otäckt då det ligger så jättenära att man inte ens ser tekniken” (citat från 

förskollärare nr 1). 

 

Förskollärare nr 2: 

Under intervjun med förskollärare nr 2 upplevde vi att hon inte hade så mycket kännedom om 

teknik i förskolan. Vi kom med förslag på vad teknik i förskolan kan vara. När vi berättat och 

förklarat fick vi reda på att hon hade gjort lite aktiviteter inom teknik med barnen. De hade 

använt sig av snö och låtit barnen observera när det smälter samt diskuterat om vad snö är för 

någonting (vilket vi mer skulle beskriva som naturvetenskapliga experiment). Internet 

använde hon sig mycket av när hon skulle söka efter t.ex. sånger eller sagor för 1-åringar, då 

hon arbetar på en 1-årsavdelning. Hon nämnde även att hon skulle vilja använda sig mer av 

internet för att hitta aktiviteter till de yngre barnen. Hon tyckte precis som vi anat att det finns 

alldeles för lite aktiviteter för de yngre barnen i förskolan.  

 

Förskollärare nr 3: 

I den tredje intervjun nämner förskollärare nr 3 att den teknik de använder sig av är genom 

bygg och konstruktion i form av klossar och kaplastavar. Tidigare år har de arbetat med natur- 

och tekniklådor inom ett skolutvecklingsprogram som heter natur och teknik för alla (NTA, 

2014). Dessa natur-och tekniklådor innehåller färdiga aktiviteter som förskollärare kan 

genomföra tillsammans med barnen. Förskolläraren har en utbildning inom detta område och 

kan därmed låna dessa lådor på Pedagogiskt mediecentrum i Visby (PMC).   
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Hon nämner även att de inte använder sig av planerade aktiviteter för tillfället inom teknik. 

De använder sig främst av aktiviteter i naturen. De arbetar med olika målningstekniker i form 

av fingermålning, måla med tryck, barnen får blanda färg och utforska olika 

färgkombinationer.  

 

Vi har även fått information om att hon använder sig av internet när hon söker på aktiviteter 

som kan göras tillsammans med barnen. Det är inga speciella hemsidor som hon använder sig 

av utan det är mest Google. När man googlar på t.ex. på ”göra egna lavalampor” går man in 

på den första träffen som kommer upp. Hon anser att det är svårt att hitta bra hemsidor och de 

är ofta många länkar som gör att man blir förvirrad.    

  

4.5 Sammanfattning av analyserna 

När vi analyserade intervjuerna från förskollärarna upplevde vi att det behövs en utökad 

kompetens samt intresse för teknikämnet i förskolan. Förskollärarna vi intervjuade tolkade 

teknik på olika sätt, eftersom alla är olika och har olika erfarenheter och kunskaper. Det finns 

inget rätt och fel om hur man definierar ordet teknik men vi tolkar att det sker en 

sammanblandning med mer naturvetenskapliga aktiviteter eller synen på teknik som metod att 

göra något, exempel målningsteknik. Vi anser att det är betydelsefullt att ha olika 

kompetenser inom ett arbetslag. När ett arbetslag på en förskola har olika kunskaper kan de 

komplettera varandra och på så sätt uppnå en stimulerande lärandemiljö för barnen. 

Vi uppfattade även att flera av förskollärarna ansåg att vardagsteknik är bygg och 

konstruktion. T.ex. hur barn skapar ett högt torn med hjälp av klossar eller hur de konstruerar 

en bro med färdiga klossar. Bygg och konstruktion är en del av tekniken, men det finns 

mycket mer som är teknik och det vill vi visa genom vår hemsida. 

 

När vi intervjuade förskollärarna kändes det som att teknik inte prioriterades i första hand. En 

bidragande faktor kan vara att förskollärarna är ”teknikrädda” eftersom det är svårt att se 

tekniken i saker och ting. Detta kan då leda till att förskollärarna väljer bort ämnet teknik. Det 

var en av förskollärarna som nämnde NTA (natur och teknik för alla). Vi sökte därmed på 

”natur och teknik för alla” på internet för att få mer information om detta. NTA (2014) är ett 

skolutbildningsprogram för förskollärare och lärare inom natur och teknik. Det är en stor 

möjlighet för förskollärare att få ökad kunskap inom ämnet teknik genom att gå denna 

utbildning. När förskollärare har gått utbildningen är man inte färdiglärd utan det är en ständig 

utveckling. Utbildningen är en bra grund som kan vara starten till teknikprojekt i förskolan 
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men det finns skäl att dessutom relatera de aktiviteter de aktiviteter man gör till konkreta 

sammanhang som vi ämnar göra genom bland annat vår Gotlandskoppling. 

 

4.6 Weebly  

Innan vi startade vårt arbete med att skapa en hemsida var vi båda två överens om att det var i 

programmet Weebly (2014) vi skulle bygga upp vårt arbete. Weebly är ett program som ger 

människor möjligheten att skapa egna individuella hemsidor för att kunna kommunicera med 

sina konsumenter på ett väldigt prisfullt sätt. Under en tidigare kurs ha vi fått göra en egen 

hemsida och då använde vi oss av Weebly. Vi ansåg att programmet var relativt enkelt att 

arbeta i därför valde vi att skapa hemsidan i Weebly. 

 

4.7 Konstruktion av hemsidan 

4.7.1 Innehållet i hemsidan 

När vi började med arbetsprocessen på hemsidan insåg vi att det var mer arbete än vad vi hade 

räknat med. Vi skulle först skaffa material till alla aktiviteter vi skulle göra och vi ville ha 

minst fem stycken aktiviteter under varje kategori. Vi hade bestämt oss för att ha fem 

kategorier för varje ålder. När vi letade efter aktiviteter så förväntade vi oss att det skulle vara 

svårt att hitta aktiviteter för de allra yngsta barnen vilket det också var. Då tog vi beslutet att 

slå ihop ett – och två år. Anledningen till att vi valde att ha ålderindelade aktiviteter var för att 

det skulle bli enkelt och smidigt för förskollärarna att hitta en aktivitet till den åldersgrupp de 

har på sin egen avdelning. Detta var exempel på en aspekt som vi fick med oss från inledande 

intervjuer med målgruppen förskollärare. 

 

Aktiviteterna har vi dels hittat på helt själva eller med inspiration från olika b (se hemsidan), 

dels funnit i litteraturen om förskolan och på andra hemsidor. Vi har varit noga med att skriva 

ut var vi tagit tipset, vilken källa vi använt för inspiration etc. De allra flesta aktiviteter som vi 

inspirerats av är välkända och använda under många år inom förskolan och skolan. När vi 

skapade och presenterade aktiviteterna för hemsidan började vi med att fotografera allt 

material och de verktyg som skulle användas. Bilden av materialet har vi tillsammans med en 

rubrik som benämns som material på hemsidan. Under rubriken skriver vi vad som ska 

användas för att genomföra aktiviteterna. Vi bestämde oss för att själva genomföra alla 

aktiviteter för att testa dem, varvid vi insåg att det kunde uppstå vissa problem i 

genomförandet av aktiviteterna. När problemen har uppstått har vi diskuterat med varandra 

och försökt kommit på idéer om hur vi ska få det att fungera. När vi återigen testat att 
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genomföra aktiviteterna efter diskussioner har det mestadels fungerat bra och vi har kommit 

fram till ett resultat med aktiviteterna. Förutom Gotlandstemat har vi en ytterligare röd tråd 

genom våra två figurer: spindeln Sara och kaninen Konrad. Dessa två figurer kan ses som en 

inspiration från Gotlands många spindlar och harar och vi har placerat dem till största delen 

på bilder tillsammans med ”slutprodukten” i varje aktivitet. Det ska se ut som att figurerna har 

genomfört aktiviteterna och att de sedan testar produkterna. Se vidare beskrivning om 

figurerna i avsnitt 4.7.3. 

 

Vi bestämde, som nämnts ovan, att vi ville genomföra alla aktiviteter som skulle vara med på 

hemsidan. Genom att göra detta får vi även information om vilka aktiviteter som kunde passa 

till vilken ålder. När alla tester var genomförda förde vi över alla bilder till datorn. 

Filmklippen vi hade klippte vi ihop på en Ipad i appen ”Cute CUT”. Vi la sedan in klippet på 

vår Youtubekanal ”Teknikbanken Visby”. Därefter kunde vi lägga in filmerna på hemsidan. 

Vid varje aktivitet på hemsidan har vi en bild eller ett filmklipp av slutprodukten i respektive 

aktivitet. Det följer sedan en stegvis förklaring om hur aktiviteten går till. Under förklaringen 

av aktiviteten finns det en rubrik som heter ”inspiration av” där nämner vi vilken bok vi hittat 

aktiviteten och därmed fått vår inspiration från. Efteråt presenteras två mål ifrån Lpfö 98/10 

som främst konkretiserar teknik. Det kan även förekomma en kommentar där vi tipsar, utifrån 

främst våra egna reflektioner hur man kan göra aktiviteten på ett annat sätt. Allra längst ner 

vid varje aktivitet finns ett Word dokument. I det dokumentet finns hela aktiviteten beskriven 

tillsammans med bilderna. Vilket gör det enklare för förskollärarna när de vill skriva ut 

aktiviteten. 

 

När halva perioden hade gått av kursen bestämde vi oss för att göra om på hemsidan. Vi ville 

lägga till något som skulle göra vår hemsida extra speciell. Efter en diskussion med vår 

handledare kom vi fram till att göra hemsidan Gotlands-inspirerad. Vi skapade därför ett 

förarbete till alla ålderskategorier. Under förarbete finns en förklaring över hur förskolläraren 

kan arbeta med barngruppen innan aktiviteten genomförs. I förarbetet beskriver vi att 

förskolläraren kan tillsammans med barngruppen besöka en plats på Gotland för att veta mer 

om materialet som kommer vara med i aktiviteten. Förarbetet kan därigenom ses som en lokal 

anpassad ingång till aktiviteterna som också sätter dem i större sammanhang. Under 

processens gång döpte vi om förarbetet till inledning. 

 

4.7.2 Design och färg  
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När vi skapade hemsidan ville vi att desginen skulle vara enkel. Förskollärarna ska snabbt 

kunna trycka sig fram och välja en aktivitet. När de trycker på en kategori de vill gå in på, till 

exempel treåringarna, så finner de aktiviteterna liggandes efter varandra. Det är därmed 

smidigt att scrolla ner och leta efter en aktivitet de vill ha. För att göra de ännu lättare har vi 

valt att ha en större storlek på rubrikerna än själva förklarandet av aktiviteten, vilket gör att 

förskollärarna förhoppningsvis fastnar för en rubrik de tycker är intressant och läser sedan om 

hur den går till och vilket material som behövs. 

 

Typsnittet på hemsidan gick inte att välja då det ingick i den mallen vi valde i programmet 

Weebly. Vi var ändå nöjda med typsnittet eftersom vi ansåg att det var lättläst typsnitt. Vi 

ville att texten skulle vara mot en vit bakgrund. Dock ville vi inte bara ha en vit bakgrund utan 

att layouten runt omkring skulle vara färgglad. Vi hittade först en layout som vi tyckte om, 

men ändrade oss efter ett tag då vi tyckte hemsidan såg lite tråkig ut. Layouten vi i slutändan 

valde är en mer lekfull layout än den vi hade innan. 

 

Vi bestämde tidigt att bilderna som skulle finnas med på hemsidan skulle vara våra egna. Vi 

tog bilderna med hjälp av en systemkamera. Filmklippen vi gjorde är tagna med hjälp av en 

Ipad. Vi skaffade oss ett youtubekonto för att kunna lägga in filmklippen på hemsidan. Det 

youtubekonto vi skapade döptes till ”Teknikbanken Visby” därför att det skulle ha en 

koppling med vår hemsida som heter ”Teknikbanken”.  

 

Vi valde att ta våra egna bilder därför att vi bestämde att vi ville testa alla aktiviteter själva 

och köpa in allt material. Genom att genomföra alla aktiviteter skaffar vi oss erfarenheter och 

kunskaper som vi sedan använt för utformandet av aktiviteter och genomförandebeskrivningar 

och vi har upplevt att det varit viktigt att testa aktiviteterna för att kunna beskriva dem och 

försöka ge inspiration till användare av hemsidan. Vi hade aldrig kunnat hitta bilder som 

belyser det vi gör, därför valde vi att ta våra egna bilder och filmer.  

 

Bakgrundsbilden på den första layouten som vi valde hade en bild med cirklar som var av 

olika färger. Färgerna var blå, röd, orange, grön, gul, vit och svart. Det var även olika nyanser 

på bilden som gör att vi får en känsla av tända lampor. Bilden fanns som förslag att använda 

när vi började med skapandet av hemsidan. Vi tyckte att bilden var lekfull och rolig. Den 

tilltalade oss och fick oss att relatera till vårt ämne teknik.  När vi sedan valde att byta layout 

på hela hemsidan valde vi en ny bild som vår bakgrundsbild. Vi ville ha en bild som passade 
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den nya layouten och dess färger. Bilden vi tog blev därför en bild på kritor som vi tyckte 

passade in till färgerna. Det gjorde att hemsidan blev mer välkomnande, lekfull samt ljusare 

än vad den var innan. 

 

4.7.3 Figurerna 

När vi började diskutera hur vi skulle lägga upp vår hemsida var det en självklarhet att vi 

skulle ha med någon slags figur. Arnesson Eriksson (2009:26–27) anser att användandet av 

småfigurer och dockor kan bidra till att skapa fantasi i leken hos barnen eftersom det blir 

fokus på figuren. Genom att arbeta utifrån temaanpassade figurer blir det ett naturligt och 

roligt sätt för barnen att uppleva samt utforska aktiviteten tillsammans med figurerna. Det kan 

vara problematiskt att hitta enkla figurer att hålla i handen eftersom de ofta är dyra, därför är 

det betydelsefullt att kunna skapa egna småfigurer med hjälp av materialet som redan finns på 

förskolan.  

 

När vi skulle börja skapa en figur och komma fram till ett namn på figuren ville vi hitta ett 

namn som var könsneutralt. Vi tänkte på namn som Robin, Kim och Jamie. Vi ville att 

figuren skulle vara ett djur och att namnet skulle börja på samma bokstav som djuret. Först 

kom vi fram till att vi kunde ha en figur som hette räven Robin. Vi insåg sedan att de skulle 

vara svårt att skapa en räv då vi ville skapa figuren själva. Vi valde att välja bort räven och 

därmed skapa två figurer som skulle symbolisera en pojke och en flicka. Genom att göra detta 

ville vi signalera aspekten att arbeta och tänka jämställt i förskolan. Vår egen uppfattning om 

teknik i förskolan är att det till stor del oftast är pojkar som är intresserade av teknik som t.ex. 

bygg och konstruktion. Genom att ha två figurer, en pojke och en flicka vill vi uppmuntra att 

även flickor kan vara intresserade att arbeta med teknik. Detta är endast en liten del i arbetet 

med jämställdheten i förskolan. Vi anser det är viktigt att alla oavsett vilket kön man har ska 

få möjlighet att intressera sig för teknik och genom att ha en flicka och en pojke som figurer 

kan förhoppningsvis både flickorna och pojkarna på förskolorna bli mer intresserade av 

teknikämnet i förskolan. Enligt Tallberg Broman (2002:170) behandlar Läroplanen för 

förskolan jämställhetsfrågor. Verksamheten ska sträva efter alla barns lika värde, invididens 

frihet samt intigritet. Jämställheten mellan könen ska  även vara ett mål som förskolan ska 

sträva efter. Vi letade efter figurer som vi enkelt kunde skapa själva och vi hittade då en 

spindel och en kanin. Vilket då ledde till att det blev spindeln Sara och kaninen Konrad. 
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Eftersom vi redan skapat figurerna när vi kom på Gotlandstemat och redan tagit 95 % av alla 

bilder till aktiviteterna valde vi därför att ha kvar samma figurer som innan. Vi kom på att det 

hade varit mycket bättre om vi hade haft figurer som t.ex. Igelkotten Isabelle och Haren 

Harald. Anledningen till detta är för att igelkotten är Gotlands landskapsdjur. Grunden till att 

vi tyckte att det var bättre att ha en hare som figur var för att det finns många harar i Gotlands 

skogar.    

 

4.7.4 Läroplanen 

Det var en självklarhet att vi skulle relatera aktiviteter, genomförande och grundtankar till 

läroplanen då det är den vi kommer utgå ifrån när vi kommer ut och börjar arbeta. Vi valde 

att skriva ut de två mest konkreta teknikmålen under varje aktivitet för att visa förskolläraren 

som förhoppningsvis vill genomföra aktiviteten vad barnen ges möjlighet att utveckla genom 

att aktiviteten genomförs. 

De mål som relateras till på hemsidan och som vi har utgått ifrån i arbetet är: 

- ”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 

sammanhängande” (Lpfö 98/10:7). 

 

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

stimuleras och utmanas i sitt intresse för teknik” (Lpfö 98/10:11). 

 

- ”Förskolläraren ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i 

begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld” (Lpfö 98/10:10). 

 

- ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin förmåga att leka 

och lära” (Lpfö 98/10:9). 

 

- "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och 

ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv" (Lpfö 98/10:10). 

 

De två största och huvudsakliga målen med aktiviteterna är: 
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- (1) ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i 

vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” (Lpfö 98/10:10). 

 

- (2) "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" (Lpfö 98/10:10). 

Dessa mål har vi kopplat till den teori för teknikundervisning som Jan-Erik Hagberg 

beskriver (2009:57–58). Mål nummer ett, enligt ovan som är att urskilja tekniken i vardagen 

kopplar vi till beskrivningar om att barn och elever inom teknikundervisning måste få 

utforska, urskilja, reflektera över och försöka förstå samt värdera tekniken. Mål nummer två 

om att barnen ska få utveckla sin förmåga att bygga och skapa med hjälp av olika tekniker, 

kopplar vi ihop med Hagbergs beskrivningar om att teknikundervisning ska omfatta 

förståelse kring hur processen att utveckla ny teknik går till och hur teknik har skapats.  

 

Vi bygger genom detta vår hemsida på den teori för teknikundervisning som Hagberg (2009) 

beskriver. I förarbetet som kallas inledning på hemsidan har vi intentionen att vi vill att 

barnen ska få en förståelse kring tekniken. Att de ska få möjlighet att kunna reflektera och 

diskutera med varandra om tekniken innan de i själva aktiviteten ska få testa på att skapa och 

bygga med det tekniska materialet.  

 

4.8 Dilemman och problem  

När vi har genomfört våra aktiviteter har det tidvis uppkommit en del dilemman. När detta 

har hänt har vi fått tänka om och fundera ut hur man kan göra aktiviteten på ett annat sätt för 

att kunna underlätta för förskollärarna när de ska genomföra aktiviteten med barnen. De 

hinder vi mötte på vägen när vi gjorde aktiviteterna var att materialet inte var tillräckligt 

passande, hållbart eller användarvänligt, vilket ledde till att vi var tvungna att tänka om och 

inskaffa oss annat material. Detta moment var tidskrävande men vi har själva lärt oss mycket 

och inser vikten av att alltid pröva aktiviteter innan man gör dem med barnen. Vi har fått 

undersöka vad det varit för problem med materialet och då kommit fram till att det oftast är 

limmet som har varit för svagt. Vi har då fått konstruera om aktiviteten och testat med 

antingen annat lim eller tejp. Några av aktiviteterna vi genomfört blev inte som vi hade tänkt 

och har därmed inte fungerat. Vi valde då att ta bort dessa aktiviteter. När vi började med att 

para ihop aktiviteter på hemsidan med vårt tema Gotland insåg vi att vissa aktiviteter inte 

gick att genomföra. Därför var vi tvungna att ta bort ett antal aktiviteter och därmed skapa 



 24 

 

nya som gick att koppla ihop Gotlandstemat. 

 

I skapandet av själva hemsidan har vi emellanåt stött på problem som också skapat 

diskussioner. Ett av problemen har varit handhavandet av programmet Weebly. 

Bildhanteringen har varit svår då vi inte kunnat göra precis som vi velat. Placeringen av bilder 

har varit bekymmersamt eftersom vi ville ha bilderna på ett speciellt sätt och det har vi tyvärr 

inte lyckats med. Anledningen bakom detta är att programmet Weebly är skapat på ett 

speciellt sätt som därmed leder till att bilderna inte går att placera som man vill. Vilket gjorde 

att vi var tvungna att anpassa oss efter programmet.  

 

I utformandet av hemsidan, med fokus på användarvänlighet, har vi valt att ha kategorier med 

olika ”sidor” som gör det lättare att besöka och förstå hemsidan. Dessa kategorier har varit 

begränsade i den första layouten som vi arbetade med. Vi hade då sju kategorier och det gick 

inte att utöka dessa eftersom layouten och designen förändrades när man försökte lägga till 

fler kategorier. När vi valde en ny layout gick det att ha hur många kategorier som helst som 

var placerade under varandra. Det var en av anledningarna till att vi valde en ny layout som 

gjorde det lättare att visa alla kategorier vi ville ha med. Detta har därmed varit en utmaning 

eftersom vi har varit tvungna att välja bort samt planera om layouten på hemsidan.              

 

Litteratursökningen som ligger till grund för detta arbete har även det varit ett dilemma 

eftersom vi har haft svårt att finna relevant litteratur som berör ämnet teknik i förskolan. 

Teknik är ett ämne som är förhållandevis nytt inom förskolan och det kan vara en faktor till 

att det inte finns så mycket litteratur och tvärtom. Det behövs litteratur och undersökningar för 

att förskolans personal ska kunna erhålla kompetens samt ha möjlighet att ta del av 

erfarenheter inom ett ämne. Vi har därför också haft svårt att hitta litteratur och aktiviteter 

inom teknik för de yngsta barnen på förskolan. Vår strategi har därför varit att de allra yngsta 

barnen får i första hand bekanta sig mer med vardagstekniken som finns runt omkring på 

förskolan och i hemmet. De äldre förskolebarnen får möjlighet att genom aktiviteter kunna 

skaffa sig intresse och erfarenheter kring och förståelse för funktion och ämnamålsenlighet 

inom teknik.  

   

5. Utvärdering  

5.1 Syfte och metod med utvärderingen 
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Syftet med utvärdering av produkten har i första hand varit för att få synpunkter på vår 

hemsida. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra med vår hemsida? Vad är det vi kan 

förbättra? Vi valde att göra utvärderingen i form av observation och intervju på en förskola. 

Bjørndal (2005:35) nämner att två personer inte ser en situation på samma sätt samt att 

människor uppfattar saker och ting utifrån sina tidigare erfarenheter. Vi bestämde oss därför 

för att båda två skulle observera vad vi såg och sedan diskutera observationen efteråt. Vi 

observerade en förskollärare tillsammans med fem barn som gjorde en aktivitetet från 

hemsidan. Det fanns även en annan förskollärare närvarande. Förskolläraren som genomförde 

aktiviteten hade sedan tidigare valt ut, förberett och planerat aktiviteten med hjälp av vår 

hemsida. Efter genomförandet av aktiviteten intervjuade vi förskolläraren om vår hemsida. Vi 

valde att ställa tre utvärderingsfrågor (se bilagor) som förskolläraren fick svara på. Det blev 

därefter ett stimulerande samtal om hur genomförandet gick samt upplägget på hemsidan i 

form av design, bild och aktiviteter.  

 

Tanken med utvärderingen var även att vi skulle få testa vår egen produkt med två 

förskolebarn i olika åldrar. Dessa barn tog vi själva kontakt med och vi har även fått tillåtelse 

av föräldrar att genomföra två aktiviteter med barnen. Denna utvärdering syftade dels till att 

skaffa sig erfarenhet om vad barnen tyckte och tänkte under genomförandet av aktiviteten. 

Var det roligt/tråkigt att göra aktiviteten? Det syftade även till att för vår egen del få prova på 

att leda en aktivitetet inom teknik för barn och därmed kunna skaffa oss mer erfarenhet. Vad 

gjorde vi bra/mindre bra under genomförandet av aktiviteten?      

 

5.2 Utvärdering av hemsidan 

Vi ville testa hemsidan i förskolan därför att vi ville observera hur en förskollärare skulle 

kunna tänka sig använda materialet. Vi ville även testa och använda materialet själva på barn i 

förskoleåldern. Bjørndal (2012:26) nämner att koncentration under observeration är av 

pedagogisk betydelse. För en förskollärare är en observation en professionell färdighet som är 

kopplade till arbetsuppgifter på förskolan. Förskolläraren observerar för att situationen ska bli 

rätt och för ett så bra lärande som möjligt. 

 

Vi fick möjligheten att observera en förskollärare tillsammans med fem barn. Det första hon 

gjorde var att ta med barnen till datorn. Barnen fick tillsammans med förskolläraren titta på 

hemsidan. Hon visade först den aktiviteten de skulle göra tillsammans vilket var 

”burktelefonen”. Hon visade sedan barnen olika aktiviteter och dess resultat. Barnen 
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uppskattade filmklippen och ville titta på flera och påpekade många gånger att de ville göra 

aktiviteter från hemsidan. Ett barn var snabb på att observera att figuren spindeln Sara var 

med i filmklippen.  

 

Efter att barnen varit vid dator gick de och satt sig vid bordet. Vi kunde observera att hon tagit 

till sig av vår inledning som är inspirerat från Gotland till aktiviteten då hon hade plockat 

fram olika slags telefoner. Gotlandskopplingen beskrev hon genom att förklara för barnen att 

det är kablar på botten av havet som går till fastlandet. Hon berättade även om hur sladden är 

nergrävd i jorden på Gotland och hur den går till andra hus och att det är anledningen till att 

det går att ringa till varandra. Hon övergick sedan till Iphones och knapptelefoner som är 

trådlösa och började prata om dem. Det syntes på barnen att de var intresserade av ämnet och 

de ställde även frågor.  

 

När aktiviteten skulle börja tog förskolläraren ett steg i taget. Barnen fick sin tid att 

koncentrera sig på att försöka göra ett hål i muggen. Vi kunde observera att barnen tyckte att 

det var roligt och pratade om aktiviteten under dess gång. De fick sedan ett snöre och parades 

ihop två och två. Eftersom de var fem barn var det ett barn som var med en annan 

förskollärare. När barnen väl var färdiga med burktelefonen sprang de omkring och försökte 

få den att fungera med instruktioner från förskolläraren. 

 

Vi kunde observera att barnen fann det mycket intressant och det syntes på deras ansikten att 

de blev lite chockade och glada när de insåg att burktelefonerna fungerade. Barnen 

experimenterade lite och försökte ha ett samtal med tre stycken barn. Där ett barn höll i två 

burkar och var en ”växel”.  

 

Vi ville själva testa en aktivitet från hemsidan. Vi tog därför kontakt med föräldrar som har 

barn i förskoleåldern. Aktiviteter gjorde vi med ett yngre barn och ett äldre barn. Det yngsta 

barnet fick testa aktiviteten ”känna på tekniken”. Vi kunde observera att barnet förstod sig på 

aktiviteten fast det inte fanns ett sådant utvecklat språk. Det syntes på kroppspråket och 

ansiktsutrycket att barnet visste vad en napp, blöja och nappflaska var för något och hur de 

skulle användas. Barnet kunde undersöka materialens skillnader, vad som är mjukt och segt 

samt vad som är hårt. Barnet visste också att skeden och tandborsten skulle vara i munnen. 

Mössan började även barnet att klä på sig på huvudet. Barnet kunde använda sig av ordet äta 

när de lekte med skeden. Det var intressant att observera hur barnet valde ett föremål i taget 
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för att sedan undersöka det och reflektera över dess användning. Redan det lilla barnet kan 

undersöka vardagsteknikens funktion och ändamålsenlighet.  

 

Aktiviteten vi testade tillsammans med det äldre förskolebarnet var ”skapa en jetmotor”. 

Barnet fick själv testa att bygga ihop en modell av en jetmotor med stöd ifrån oss. Barnet 

klarade sig bra och förstod sig på instruktionerna vi gav. Barnet tyckte att aktiviteten var rolig 

och ville att ”jetmotor” skulle gå flera gånger samt att det skulle sitta en figur på ballongen. 

Barnet tog en av sina leksaker och tejpade fast. Vi samtalade med barnet om vad som kunde 

göra att ballongen åkte iväg. Vi diskuterade om skillnaden att ha en leksak fasttejpad på 

ballongen och att inte ha en leksak på ballongen. Barnet berättade att anledningen till att 

ballongen for iväg var för att vi hade blåst upp ballongen och släppt ut luften. Barnet fortsatte 

berätta att ballongen gick sakta med en leksak på och fortare utan en leksak. Vi diskuterade 

skillnaderna mellan den lilla modellen som vi byggde och det riktiga jetmotorerna som sitter 

på vissa av planen på Visby flygplats. Vi diskuterade skillnader mellan propellerplan och 

jetplan. Barnet deltog aktivt i diskussionen och visade även erfarenheter att relatera till.   

6. Diskussion 

Slutprodukten var uppskattad av både förskolläraren och barnen. I utvärderingsintervjun 

tillsammans med förskolläraren nämndes det att hemsidan är smidig och enkel. Förskolläraren 

tyckte den var så bra att hon kommer återkomma till den och göra flera aktiviteter. 

Förskolläraren berättade att hon visat hemsidan för sina kollegor. En av de andra kollegorna 

har planerat att genomföra ett mindre projekt om teknik med hjälp av hemsidan. 

Förskolläraren tyckte det gick bra att genomföra aktiviteten tillsammans med barnen. Barnen 

var engagerade när de fick se filmklipp på slutprodukter av aktiviteter och ville därmed 

genomföra flera aktiviteter utifrån hemsidan. Förskolläraren och barnen samtalade om vad för 

slags material de skulle samla ihop för att kunna göra aktiviteterna. Förskolläraren 

uppskattade speciellt filmklippen på hemsidan som visar slutproduktionen av produkten.      

 

Innan arbetet saknade vi kunskaper om teknik i förskolan. Vi har genom detta arbete 

införskaffat oss djupare kunskaper om vad ämnet teknik i förskolan kan omfatta. Vi har fått 

en större inblick över vad vardagsteknik är samt hur vi kan arbeta med det i verksamheten. 

Gotland var en inspirationskälla för oss under skapandet av produkten. Det har gjort oss 

medvetna om hur man kan koppla sin omgivning till teknik och därmed kunna skapa 
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stimulerande lärandetillfällen för barnen som ligger dem nära. 

       

Syftet med hemsidan var att skapa ett pedagogiskt verktyg för förskollärare inom teknik. 

Utifrån utvärdering och intervjuer anser vi att hemsidan uppfyller sitt syfte och därför har vi 

valt att publicera den. Om det fanns mer tid hade vi skapat fler aktiviteter, tagit fler bilder 

samt gjort flera filmklipp. När vi kommer ut i arbetslivet kommer vi att använda oss av 

hemsidan och därmed hoppas vi kunna hålla den uppdaterad och utveckla den vidare.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor. 

 Arbetar ni med vardagsteknik på er förskola? Om så är fallet hur arbetar ni med 

vardagsteknik?  

Svar: 

 

 Arbetar ni med bygg och konstruktion på er förskola?   

Om JA: Hur arbetar ni med det? 

Om NEJ: Hur skulle ni kunna tänka er att arbeta med det? 

Svar: 

 

 Gör ni experiment tillsammans med barnen?  

Om JA: Vilka slags experiment gör ni?  

Om NEJ: Skulle ni kunna tänka er att göra experiment i förskolan? 

Svar: 

 

 Använder ni er av internet i form av hemsidor för att söka på aktiviteter inom 

teknik för barnen? 

Om JA: Vilka hemsidor använder ni er av? 

Om NEJ: Skulle ni kunna tänka er att använda det?  

Svar: 

 

 Om du besöker en hemsida på internet som handlar om teknik i förskolan, vad 

skulle du vilja att den innehåller?  

Svar: 
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Bilaga 2. Intervjusvar från förskollärare 1 

Arbetar ni med vardagsteknik på er förskola? Om så är fallet hur arbetar ni med 

vardagsteknik?  

 

Förskollärare nr 1: Man kan väl säga så här att vi arbetar med vardagsteknik men den är ju 

så infogad i allt annat. Så det inte är så att vi har teknik och olika syften och mål i de olika 

arbeterna utan tekniken kommer in i allting annat.  Vi jobbar ju med målarfärg, lera, klippa, 

klistra. Vi jobbar med hur man håller en sked när man äter, hur man öppnar en dörr. Vanliga 

saker utomhus så som att cykla, gräva, gunga. Det är den tekniken som de möter. Jag har 

jobbat med småbarn så himla länge så där har jag inte prövat på att jobba med batteri och 

lampa. Att det är så att man tar in ett mer speciellt material. Det har jag inte gjort. Budgeten är 

liten, men visst skulle man kunna bygga upp ett teknikmaterial. Man skulle till exempel kunna 

ha en teknikhörna. Ett förslag på det hade varit intressant. Barn tycker att det är väldigt 

intressant med nycklar. Då skulle man kunna tänka sig att man har lås och nycklar i en korg 

som ligger huller om buller och så ska de själva försöka se vilka som går att öppna och stänga. 

Det skulle vara spännande saker.  Kanske ha en korg som det finns ett batteri och en lampa i, 

som man prövar hur man kopplar för att lampan ska lysa. Det skulle jag kunna tänka mig. Så 

finns det såklart lego och så alla dessa staplar, kaplastavar, väldigt bra byggmaterial.  

 

Vi möter teknik hela tiden. Har inte jobbat på den här förskolan så länge, och har inte mött på 

det men på många förskolor har man jobbat med Ipad. Sådan teknik är väldigt avancerat för 

småbarn. Det finns ju också. Vardagstekniken är ju i vardagen som vi möter på allt, öppnar 

lådor, lägger tillbaka, stoppar in disken i diskmaskinen, vilka håll disken ska stå emot, hur de 

ska diskas, allt sådant som är vanligt och såhär.  

 

Arbetar ni med bygg och konstruktion? 

Om JA: Hur arbetar ni med det? 

Om NEJ: Hur skulle ni kunna tänka er att arbeta med det? 

 

Förskollärare nr 1: De här barnen jobbar med bygg och konstruktion, det är först all denna 

små lego bitarna, sen alla stora legobitarna, gör stora hus runt sig själva och kaplastavar. Sen 

har jag prövat på att klippa och klistra med wellpapp och så men är tungt för de små barnen 

att klippa i. Men man kan ju börja med enklare papper att klippa och klistra i och börja bygga 

på höjden och göra kikare och så. Sen såklart finns det möjlighet att bygga med mera 
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material, man kan tänka sig att använda sig av limpistoler, men de har jag inte jobbat med. Jag 

jobbar med 1åringar och då jobbar man inte med limpistoler. Jag tror det är väldigt spännande 

att utmana barnen, att spara vissa kartonger och vissa lock, och vissa grejer som man kan 

utveckla och själva hitta på olika skapelser med och så. Det tror jag är bra. Men när de 

kommer till experiment så kan jag erkänna att det är jag dålig på. Och jag skulle kunna tänka 

mig nu när vi pratar om teknik att man skulle kunna ta mer kilo, storlekar, mer byggteknik. 

Det har vi inte så mycket här. Om man ska använda orden, triangel, rektangel. Det är ju sådant 

material, det är ju sådant man kan göra med barnen. Hur gör man det så stadigt som möjligt 

när man bygger. Då är det väl bra att man använder sig av sådant material. På den här 

förskolan har jag inte sett sådant här tydliga, det är mer legodelar som man plockar ihop. Alla 

de har samma storlek.  

 

Gör ni experiment tillsammans med barnen? 

Om JA: Vilka slags experiment gör ni?  

Om NEJ: Skulle ni kunna tänka er att göra experiment i förskolan? 

 

Förskollärare nr 1: Men i alla fall experiment har jag inte gjort. Har haft 1åringar väldigt 

länge, har jobbat med större barn med där var det i och för sig andra saker som var i fokus. 

Där ville vi få gruppen och fungera just då, och då blev det inte att vi tänkte på teknik just då. 

Ja så det vet jag inte så mycket om.  

 

Intervjuare: Skulle du kunna tänka dig att göra experiment i förskolan? 

 

Förskollärare nr 1: Ja, NTA (Teknik och natur lådorna). Där man kan pröva på vad som 

flyter och sådär.  

 

Intervjuare: Det har vi pratat om att vi ska ha med som en aktivitet på vår hemsida 

 

Förskollärare nr 1: Ja där kan man ju ge förslag hur man kan göra det på ett enkelt sätt. Det 

är jättespännande. 

 

Använder ni er av internet i form av hemsidor för att söka på aktiviteter inom teknik 

för barnen? 

Om JA: Vilka hemsidor använder ni er av? 
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Om NEJ: Skulle ni kunna tänka er att använda det?  

 

Förskollärare nr 1: Nej det gör jag faktiskt inte.  

 

Intervjuare: Skulle du kunna tänka dig det? 

 

Förskollärare nr 1: Ja absolut, det skulle jag tycka vara bra. 

 

Om du besöker en hemsida på internet som handlar om teknik i förskolan, vad skulle du 

vilja att den innehåller? 

 

Förskollärare 1: Jag tror att det som vi har diskuterat innan intervju skulle vara bra, det här 

med ålder, att det är kategoriserat efter ålder. Givitvis ska det finnas en möjlighet med bilder, 

att det inte bara ska vara massa text. 

 

Intervjuare: Ja det har vi tänk, vi vill att det ska vara färgglatt och inbjudande och lekfullt. 

 

Intervjuare: Vi har även tänkt en form av filmklipp, där vi visar hur man gör någonting. 

 

Förskollärare nr 1: Kanske också någon förtext där man förklara att teknik finns runt 

omkring oss, att det finns i nästan allting.  Att vi hela tiden ser teknik, bokhyllan, stolarna, 

borden. Att vi använder teknik varje dag, mer än vi egentligen förstår. Det skulle vara bra, för 

det finns de som är teknikrädda och tycker att det låter läskigt med teknik. Det är jättesvårt, 

men vi har ju de precis så jättenära. Så att man kanske inte ens ser tekniken, man kan ju 

försöka belysa den och hitta någon bra bok. 

 

Jag kan tänka mig att man gör förslag på teknik hörna, som hur man möblerar. O ha 

möjligheter att hålla på med teknik. Som till exempel teknik korgar, teknik lådor, som man 

ska kunna ha som barnen själva ska kunna plocka ner och pyssla med. Det skulle jag tycka 

vara bra. Det är klart att man måste vara lite koncentrerad och då hade det varit skönt, att 

plocka ner lådan och sitta vid ett bord och göra någonting. Det skulle jag kunna tänka mig. 

 

 



 37 

 

Bilaga 3. Intervjusvar från förskollärare 2  

Arbetar ni med vardagsteknik på er förskola? Om så är fallet hur arbetar ni med 

vardagsteknik?  

 

Förskollärare nr 2: Det gör vi säkert, det är ju vad man lägger in i ordet vardagsteknik. Jag 

vet inte riktigt vad ni syftar på.  

 

Intervjuare: Vi tänker det här vardagliga som barnen möter. T.ex. vid matbordet, tallriken, 

gaffel och kniv, hur fungerar det? Stolar, bord m.m. 

 

Förskollärare nr 2 Ja, det är så. 

 

Intervjuare: Det kan ju vara leksaker också. 

 

Förskollärare nr 2: Det är så ni menar, det gör vi ju. Men jag vet inte hur vi gör det, mer än 

det här vanliga, att man, jag vet inte riktigt.  

 

Intervjuare: Benämner ni teknik för barnen? 

 

Förskollärare nr 2: Nej, det gör vi inte, jag arbetar på småbarnsavdelning. Men vi benämner 

inte teknik så. Det är liksom man äter med kniv och gaffel och så. Annars är det bygg, klossar 

och sådant. 

 

Arbetar ni med bygg och konstruktion på er förskola?   

Om JA: Hur arbetar ni med det? 

Om NEJ: Hur skulle ni kunna tänka er att arbeta med det? 

 

Förskollärare nr 2: Som sagt var, med våra småbarn så är det ju mycket, vi har ju sådana här 

stora legobitar, stora klossar som barnen bygger med. De bygger höga torn, ja allt möjligt, det 

benämner vi inte som teknik, det är mer att det är högt, lågt, framför, bakom. Det leker vi 

mycket med. Vi arbetar med vanliga klossar. Barnen får också jobba mycket med lera. 

 

Gör ni experiment tillsammans med barnen? 

Om JA: Vilka slags experiment gör ni?  
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Om NEJ: Skulle ni kunna tänka er att göra experiment i förskolan? 

 

Förskollärare nr 2: Vi gör nog inte riktigt så mycket med de små just nu, det gör vi nog inte. 

Det skulle man ju kunna göra mer. Vi har annars på vintern att vi jobbar mycket med snö, 

man smälter snö och vad snö är. Vi har hållit på mycket med såpbubblor, vi har gjort egna. 

Man får ju arbeta på en låg nivå när det är små barn. Nu ska vi, det blir inte så mycket 

experiment men de ska ut nu och plocka löv som vi ska pyssla lite med.  

 

Använder ni er av internet i form av hemsidor för att söka på aktiviteter inom teknik 

för barnen? 

Om JA: Vilka hemsidor använder ni er av? 

Om NEJ: Skulle ni kunna tänka er att använda det?  

 

Förskollärare nr 2: Nja, inte just inom teknik. Men vi använder ju internet mycket. Vi söker 

t.ex. på olika aktiviteter som man kan göra med barnen. Men just teknik har det kanske inte 

varit. Vi besöker olika hemsidor, man är inne och kollar på olika förskolors hemsidor ibland, 

när man behöver några tips. Det gör vi mycket. Man hämtar sånger och sagor.  

 

Om du besöker en hemsida på internet som handlar om teknik i förskolan, vad skulle du 

vilja att den innehåller?  

 

Förskollärare nr 2: Ja, som sagt jag jobbar med små barn. Något enkelt och roligt som man 

kan göra tillsammans med barnen som kan inspirera och fånga små barn. Ja, vad nu teknik är 

som sagt. Jag saknar aktiviteter till riktigt små barn. Allting riktar sig ju till de barn som är 

självgående från barn som är 4 år - 5 år. Att man delar in dem i olika åldrar.   
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Bilaga 4. Intervjusvar från förskollärare 3 

Arbetar ni med vardagsteknik på er förskola? Om så är fallet hur arbetar ni med 

vardagsteknik?  

 

Förskollärare nr 3: Nu arbetar vi med det material som finns vid bygg och konstruktion. 

Mycket klossar har vi tagit fram i år. De här kaplastavarna. I år har vi ju inte, det finns ju de 

här NTA lådorna (Natur och teknik för alla). Det finns ju luft och vatten. Jag var med och 

gick dem här utbildningarna, de var i Linköping. Då får man en färdig låda med experiment 

och ett instruktionshäfte. Instruktionshäftet får man efter utbildningen och den som har ett 

sådant häfte kan boka dessa lådor på PMC (pedagogiskt mediecentrum). De är bra, enkla, lätta 

instruktioner.  

 

Förskollärare nr 3 (Går och hämtar ett häfte) Denna är om vatten, naturvetenskap och de 

heter NTA, vatten och teknik. Väldigt enkelt, när man går den här kursen får man göra alla 

dessa experiment själv innan man gör dem med barnen. Det här ju en slags teknik. Man lär sig 

olika tekniker. Jag kan rekommendera er att ta kontakt med dem på PMC. Då kan ni få lite 

mer information om vad de har där. De har mycket temalådor kring natur och teknik som man 

får låna.     

 

Arbetar ni med bygg och konstruktion på er förskola?   

Om JA: Hur arbetar ni med det? 

Om NEJ: Hur skulle ni kunna tänka er att arbeta med det? 

 

Förskollärare nr 3: Ja, vi arbetar med klossar och även kaplastavar.  

 

Gör ni experiment tillsammans med barnen?  

Om JA: Vilka slags experiment gör ni?  

Om NEJ: Skulle ni kunna tänka er att göra experiment i förskolan? 

 

Förskollärare nr 3: Ja det gör vi när vi har dem här (informationshäfte, NTA). Vi gör inte så 

mycket planerade experiment så, vi har varit ute i skogen men myror och startat ett 

myrsamhälle, som inte gick så bra, vi gjorde experiment och alla dog. I naturen gör vi ganska 

mycket experiment t.ex. lägger socker i en myrstack och ser vad som händer eller en blomma. 

Det dem har hållit på mycket med nu med olika tekniker i ateljén eftersom vi har haft en 
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VFU-elev här. Barnen får måla, blanda färg, måla med tryck, måla med penslar, med fingrar. 

Det har varit det temat i år eftersom hon har varit här, hon har hållit i det.   

 

Använder ni er av internet i form av hemsidor för att söka på aktiviteter inom teknik 

för barnen? 

Om JA: Vilka hemsidor använder ni er av? 

Om NEJ: Skulle ni kunna tänka er att använda det?  

 

Förskollärare nr 3: Det gör vi, men vilka vi använder oss av olika sidor. Man googlar mest 

på det man vill ha reda på och så tar man den sidan som kommer upp eller låter bäst. Vi har 

inga speciella vi går in på så. Ibland kan jag tycka att det är svårt att hitta, vi skulle ha tag i 

lavalampor och göra experiment för det har varit med i den här (häftet), men jag tror att den är 

urdragen för jag hittade inte den. Däremot kunde man komma in på youtube så visade dem 

hur man skulle göra. Det kan vara bra ibland och se en film hur man ska göra. Det är också 

enkelt, när man har lite äldre barn, då kan de ju följa det på film.   

 

Om du besöker en hemsida på internet som handlar om teknik i förskolan, vad skulle du 

vilja att den innehåller?  

 

Förskollärare nr 3: Precis det här, film, en instruktionsfilm. Sen att det är lätt att förstå och 

att hitta, inte massa länkar hit och dit. Inte något krångligt eller svårt utan det ska vara lätt och 

se vad den innehåller. Sen kan man klicka sig vidare. Den första sidan ska vara tydlig. För det 

kan jag uppleva när man letar efter nått så ska man leta sig vidare till något annat eller så 

hänvisar det till något annat. Jag tror att första sidan är väldigt viktig, att den ser enkel ut. Ofta 

är det ju såhär att man sitter i barngruppen så kommer man på, men jag behöver ha nått på 

internet och då gäller det att det går snabbt för då har man barnen med sig. Så är det ju ofta 

att, nu ska vi göra det här och det funkar inte. Vi får kolla om det finns något annat att hitta 

som vi kan göra. Det ska vara lättillgängligt. 
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Bilaga 5. Utvärderingsfrågor till förskollärare 

 Vilken aktivitet valde du och varför valde du just den? 

Svar: 

 

 Hur gick genomförandet av aktiviteten tillsammans med barnen? Vad gick bra? 

Vad gick mindre bra? 

Svar: 

 

 Vad tyckte du om vår hemsida ”Teknikbanken”? (Upplägget? Designen? 

Bilderna?) 

Svar: 
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Bilaga 6. Svar från förskolläraren i utvärderingen 

 Vilken aktivitet valde du och varför valde du just den? 

Svar: Jag valde burktelefonen för jag ville göra den med alla barn. Barnen får träna på 

samarbete och turtagning. Men jag är väldigt sugen på att göra fler aktiviteter från 

hemsidan. 

 

 Hur gick genomförandet av aktiviteten tillsammans med barnen? Vad gick bra? 

Vad gick mindre bra? 

Svar: 

Jag tyckte det gick bra. Barnen är oftast sugna på att testa något nytt. De var 

engagerade och tyckte det var roligt och de förstod oftast vad de skulle göra. Det är en 

enkel och smidig aktivitetet att göra tillsammans med barn. 

 

 Vad tyckte du om vår hemsida ”Teknikbanken”? (Upplägget? Designen? 

Bilderna?) 

Svar:  

Det är mycket bra aktiviteter, hemsidan är tydlig och bra. Barnen kan också vara med 

och ta del av hemsidan. I aktiviteterna ser man hur det ska vara, jag tyckte det var bra 

att man fick se en film på hur resultatet av aktiviteten ser ut. Då vet man hur det kan se 

ut. Man har då några riktlinjer att gå efter.  Hemsidan är trevlig och inbjudande med 

fina färger och design. Ett stort plus är att det går att skriva ut beskrivningen av 

aktiviteterna. Det är lätt att hitta på hemsidan vilket gör att den blir enkel och smidig. 
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Bilaga 7. Länk till hemsidan ”Teknikbanken” 

http://teknikbanken.weebly.com/ 
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