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Abstract 

The purpose of this study is to examine how preschool children at the age of three to five 

years explore how simple technology works and how teachers can help them with this. A bet-

ter understanding of children's learning in the subject can be beneficial for daily activities. 

To gain insight into children's exploratorations, unstructured qualitative observation method 

was used. Qualitative semi-structured interviews were also used to ascertain how teachers 

look at technology and how they think children discover technology. 

The results show that children's exploration is influenced by the way the teachers ask their 

questions. Moreover, the observations show that children learn by doing, and that they ex-

plore with their entire body. It can even be concluded that the teachers feel ignorant on this 

subject. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolebarn i en ålder av tre till fem år utforskar 

hur enkel teknik fungerar och hur pedagogerna kan hjälpa barnen med detta. En ökad kunskap 

om barns lärande inom ämnet teknik kan vara till nytta för den vardagliga verksamheten.  

För att få insikt i barnens utforskande användes ostrukturerade kvalitativa observationer som 

metod. Även användes kvalitativa semi-strukturerade intervjuer för att få kännedom om hur 

pedagogerna ser på teknik och hur de anser att barn upptäcker teknik. 

Resultatet visar att barnens utforskande påverkas hur pedagogerna ställer frågor. Dessutom 

visar observationerna att barn lär sig genom  att göra och att de utforskar med hela sin kropp. 

Det kan även konkluderas att pedagogerna känner sig okunniga inom ämnet.  

Nyckelord 

Barn 3-5 år, ficklampa, förskollärare, teknik i förskolan, utforskande 

 

  



Förord 
 

Jag vill tacka alla deltagande förskolors förskolechefer och pedagoger där jag fick genomföra 

mina observationer och intervjuer. Tack för er tid och intresse för undersökningen. Sen vill 

jag tacka alla härliga barn som deltog i letandet efter lejonet. 

 

Jag vill även tacka mina handledare, mina vänner, min man och mina barn som varit stöd-

jande för mig på alla möjliga sätt. Speciellt vill jag tacka Åsa och Ulrika för deras åsikter, kor-

rigeringar och framför allt stöd. Det betyder mycket för mig att ni ställde upp!  
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Inledning 
 

Valet av ämnet teknik som utgångspunkt i detta arbete gjordes eftersom barn ofta är 

intresserade av hur saker och ting fungerar. Hur fungerar en cykel eller en ficklampa?  

Som VFU-student upplevde jag att ämnet teknik inom förskolans verksamhet fokuserades till 

byggandet med klossor och annat skapande material framförallt om aktiviteten började utifrån 

ett iscensättande  av förskoleläraren eller barnens intressen Jag anser dock att det uppstod 

flera situationer under vardagen där pedagogerna hade haft möjlighet att låta barnen utforska 

hur vardaglig teknik fungerar.  Dessa sågs inte eller användandes tyvärr inte av pedagogerna. 

Varför ska barn redan i förskolan studera ämnet teknik? Utbildningsdepartementet (2010) 

anger att det behövs att teknik synliggörs för att kunna förstå den. Därför ska pedagogerna 

hjälpa barnen att observera och analysera tekniska situationer så att de får syn på tekniska 

lösningar. Barnen får på så sätt handlingsberedskap och lär sig ta ställning. 

Utbildningsdepartementet (2010, s16) rekommenderar att varje barn ska få möjlighet att: 

”utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material 

och redskap” och att varje barn ska få möjlighet att: ”utveckla sin förmåga att urskilja teknik i 

vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”. Dessa rekommendationer har tagits upp i 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010).  

Till denna studie har jag valt att ta reda på barnens funderande och handlande vid utforskandet 

av en fungerande och icke-fungerande ficklampa. Hur analyserar barnet vad problemet är och 

på vilket sätt hittar barnet en lösning? Utforskar barnet enskilt eller frågar det om hjälp av ett 

annat barn eller en vuxen? Jag anser att barn är kompetenta och har sina tidigare erfarenheter 

till hjälp för att kunna analysera, förklara och lösa denna och andra tekniska uppgifter. De 

behöver dock få möjlighet att utforska utifrån sina egna erfarenheter och intressen. Dessutom 

behöves det att pedagogerna tar hänsyn till barns intressen och att barnen ges tillfälle att 

undersöka utifrån sina egna villkor, anser jag.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur förskolebarn i en ålder av tre till fem år utforskar 

hur enkel teknik fungerar och hur pedagogerna kan hjälpa barnen med detta. 

 

Frågeställningar 

Frågeställningar som tillhör syftet: 

- Hur undersöker pedagoger och barn (3-5 år) tillsammans tekniska föremål? 

- Hur ser pedagogerna på teknik och hur anser de att barnen upptäcker teknik? 

Den första frågan analyseras med hjälp av observationer av barn och pedagoger. Den andra 

frågeställningen studeras med hjälp av intervjuer av pedagoger. Denna struktur går som en 

tråd genom arbetet. 
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Forskning- och litteraturgenomgång 
I denna del av rapporten presenteras tidigare forskning som är relevant för studien.  

 

Teknik 

Enligt National Encyclopedia (2016) kommer ordet teknik av den grekiska techiko´s som be-

tyder konstfärdig eller hantverksmässigt. Teknik beskrivs här som: ”sammanfattande benäm-

ning på alla människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska 

föremål” (NE, 2016). 

Bjurulf (2013a), som i sin tur refererar till Svensson, skriver att innehållet av begreppet teknik 

är beroende av vilken tid man befinner sig i. Vidare anser hon att det i dagens samhälle, där 

det finns en förtätning av teknik, är svårt att avgränsa begreppet på ett entydigt sätt. Nu för ti-

den kopplas begreppet ihop med apparater som mobiler och datorer, artefakter eller på annat 

vis föremål som är tillverkade av människor och i sammanhang där människor delat kunskap 

med varandra. Dagens artefakter som mobiler och datorer tillverkas med hjälp av personer 

som har olika utbildningar eller kompetenser. Bjurulf (2013a) refererar vidare till Klasander  

som anser att det behövs andra kunskaper för underhåll och dekonstruktion eller återvinning 

av nuvarande tekniska föremål. Därmed får begreppet teknik en utvidgad innebörd och omfat-

tar inte bara artefakten i sig utan även skapandeprocessen, utveckling av kunskap gällande 

produktionen och användningskonsekvenserna av föremålet. När olika föremål ingår i ett 

sammanhang där de samverkar kallas detta för ett tekniskt system.   

Teknik i förändring 

Ovan nämndes att synen på teknik är föränderlig genom tiden. Sundin (2006) anser att det 

finns tre stadier inom teknikutvecklingen. Den första kallas jakt- och födosamlingsstadium 

där föremål som sten flisor effektivt användandes som redskap för att stycka stora jaktbyten. I 

det första stadiet anses sten flisor som en viktigt redskap för att kunna skära saker, till exem-

pel jaktbyte, i delar för överlevandet i många olika situationer. Samtidigt som redskap och 

verktyg är viktiga för överlevandet behövs också behållare för att kunna samla till exempel 

växter i, men också eld, kläder och ett ställe att bo på är teknik som tillhör den tiden. Den 

andra perioden kallas jordbruk, där människor bosätter sig för att försörja sig med åkerbruk 

och som boskapsskötare. Tekniken riktar sig till att producera stor avkastning av till exempel 

grönsaker genom att använda erfarenheter för till exempel röjning, bekämpning av ogräs och 

gödning. Följden av detta produktionssätt är att det behövdes former av lagring och konserve-

ring, till exempel rökning och saltning, men även behållare behövdes för att kunna lagra ma-

ten längre. Under jordbruksperioden uppstod professionella yrken som krukmakare som fick 

konsekvensen att specifika verktyg, till exempel en drejskiva för att kunna forma krukorna, 

utvecklades. Följden av den effektiva produktionen var att det behövdes färre människor inom 

jordbruket. Bättre mat och bättre mediciner orsakade en stor tillväxt av befolkningen. Männi-

skor flyttade till staden för att arbeta i fabriker där föremål massproducerades, något som var 

möjligt genom uppfinningar som spinning Jenny, ångmaskinen och elektriciteten. Genom 

uppfinningen av ångmaskinen förverkligades lokomotiven och järnvägen som vidgade trans-

portmöjligheterna och kommunikationen mellan olika städer (Sundin, 2006). Ovanstående är 
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bara en kort inblick i alla teknisk utveckling som har skett genom tiden, och illustrerar att tek-

nik kan innehålla många olika saker och även kan ha många olika följder, tänk till exempel på 

ekologiska och sociala förändringar.  

Teknikförändringarna genom tiden har initialt varit möjliga tack vare de fem enkla maski-

nerna; lutande planet, kilen, skruven, hävstången och hjulet. De kallas maskiner eftersom de 

är hjälpmedel för att omvandla arbete från en form till en annan form. En ramp till exempel är 

en form av ett lutande plan och kan användas för att lätt transportera stenblock när man byg-

ger (Sundin, 2006). I förskolans miljö hittas den  som bland annat rullstolsramp och rutsch-

kana.  Kilen användes för att klyfta stora stenar och idag som till exempel klyva ved med en 

yxa. Skruven transporterade vatten från ett ställe till ett annat (Sundin, 2006). I förskolan finns 

skruven som byggmaterial i byggrummet, men också vid bakandet eller målandet där elvispen 

används för att laga och skapa. Hävstången användes för att häva stora stenar (Sundin, 2006). 

I förskolan syns den som gungbrädor och skottkärror. Krukmakarens drejskiva var det första 

hjulet som användes (Sundin, 2006). I förskolan finns det exempelvis att hitta på cyklar. Prin-

cipen bakom de fem enkla maskinerna är: ”Det man vinner i kraft förloras i väg.”(Sundin, 

2006, s. 57). Förklarat med enklare ord betyder regeln att det är lättare att dra ett objekt upp-

för rampen än att lyfta det rakt upp, även om det blir ett längre avstånd att använda rampen 

(Bjurulf, 2013b). 

 

Teknik i förskolan 

Utbildningsdepartementet (2010) rekommenderar att barnen ska få möjlighet att utveckla sina 

förmågor inom ämnet teknik. Det har fått till följd att olika mål har tagits upp i förskolans lä-

roplan. (2010). Det nämns även att teknik ändras över tid och att den nuförtiden omfattar väl-

digt mycket (Sundin, 2006).  

Teknik i grundskolan 

Grundskolans läroplan för ämnet teknik är väldigt bred och omfattar exempelvis hur teknik 

påverkar människor, samhället och miljö och problemlösning. Den innebär även frågor om  

estetik, etik, hållbarutveckling, könsroller och ekonomi, samt kunskaper gällande historisk ut-

veckling för att kunna förstå nuvarande teknik och hur den samspelar med andra vetenskaper 

och konstarter (Skolverket, 2011).  

Vardagsteknik 

I vardagen möter barnen hela tiden teknik. Den spelar en väsentlig roll i deras liv samtidigt 

som den ingår i frågor som handlar om samhället och miljön. I dagens teknikintensiva sam-

hälle är det viktigt att barn får möjlighet att utveckla sitt tekniska medvetande och kunnande 

där de kan bestämma sin position och handla medveten (Skolverket, 2011). Bjurulf (2013a) 

skriver att vi i dagens samhälle är/blir beroende av teknik, utan fungerande teknik fungerar 

världen inte längre. Hon anser därför att det är nödvändigt att intressera barn för teknik så att 

de tidigt skaffar sig de nödvändiga kunskaperna om teknik så att de kan förstå sin omvärld. I 

förlängningen innebär detta att redan små barn ska kunna lägga märke till vad teknik omfattar 

i deras omgivning. Därför menar hon att pedagogerna behöver använda ordet teknik i försko-
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lan genom att visa barnen tekniken i deras omgivning, tänk på cyklarna, klädnyporna, rutsch-

kanan och gungbrädan. Hon tycker även att det är viktig att förskolelärarna visar barnen på de 

olika varianterna så att barnen kan se att cyklarna ser olika ut och att det dessutom finns olika 

utformade cyklar. Genom att uppmärksamma barnen på variationerna får barnen insikt i att ett 

problem eller behov kan lösas med hjälp av olika metoder. Därmed får barnen också insikt om 

att det finns olika tillväga sätt för att hitta en lösning till ett problem eller behov och att det 

inte finns bara en rätt/fel lösning (Bjurulf, 2013a).  

 

Men vad anses nu som vardagsteknik? Bjurulf (2013a) skriver att mycket av vardagenstekni-

ken har en benägenhet att inte bli synligt för människor för att den tas för given så länge den 

fungerar. När vi däremot tar oss tid att kolla omkring, egentligen oberoende på var vi befinner 

oss, kan vi upptäcka att vi är omgivna av teknik, att vi ingår i olika tekniska system som be-

står av många olika fysiska föremål. Föremål som uppfyller våra behov och önskemål. För att 

låta barnen och även oss vuxna få insikt i vardagenstekniken rekommenderar hon att vi går på 

teknikpromenad och exempelvis letar efter hjul. Då har vi möjlighet att vidga våra perspektiv 

och upptäcka att hjul inte bara finns på fordon.    

Man kan även visa barnen att det finns olika varianter av en artefakt, exempelvis klädnypor i 

olika former, krokar och galgar som kan användas för att hänga upp tvätten. Detta uppvisande 

av variation av pedagogerna i kombination med att barnen själva får reda ut problem kan ge 

barnet känslan av att lyckas på sitt eget sätt. Denna positiva egna erfarenhet gör att barnet 

växer och stärks i sin självkänsla. Det är upp till pedagogerna att förstärka denna känsla ge-

nom att göra barnet uppmärksamt på sitt handlingssätt, för de alternativ det gjorde och utma-

ningar det löste. Dessutom anser Bjurulf  (2013a) att anslutningen/kopplingen till ett föremål 

som också har en rolig betydelse för förskolebarnet ger en positiv upplevelse av teknik för 

barnet, exempelvis kan hävstångens funktion förklaras med hjälp av en gungbräda som samti-

digt är en rolig upplevelse som gör att barnen får en positiv upplevelse av teknik.  

Tu i Axell (2013) anser att barnens naturliga nyfikenhet borde utnyttjas mer i naturvetenskap 

och teknik där ämnena finns överallt omkring oss. Att lyfta dessa vardagliga ämnen tidigt i 

förskolan skulle ge barnen chansen att utveckla och värdera sin omgivning. Han konstaterar i 

sin undersökning att lärarna i sin undervisning sällan utgår från vardagssituationer, däremot 

planerar de sina egna aktiviteter och tar nästan ingen hänsyn till barnens egna aktiviteter och 

intresse förutom när det handlade om skapande aktiviteter som ritning och målning. Tu menar 

att pedagogerna borde reflektera över sina egna  handlingar och borde utgå från det materialet 

som finns till hands. 

Perspektiv på barn 

Det finns forskning som visar att barns olika kunskaper och förmågor/skickligheter grund-

läggs i förskoleåldern (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010). De anser även att 

förskolans främsta roll är att gynna barnens lärande så att de ska bilda förståelse för sin om-

värld. De hänvisar till läroplanen som vilar till största delen på de sociokulturella teorier där 

barn lär sig genom kommunikation och samspel med andra personer och det område de befin-

ner sig i. Lärandet förverkligas med hela kroppen och barnens lärande utvecklas både kogni-

tivt, socialt och emotionellt där de inte kan separeras från varandra.   
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Sundin (2006) däremot anser att teknik är en kulturell produkt där kunskaper formas genom 

traditioner samt att barn föds utan kunskaper. Genom sin delaktighet i en familj och andra 

personer i sin omgivning får barnet med sig kunskaperna som dessa personer har med sig. 

Detta betyder att inlärningen av teknik anses ha en kulturell och social karaktär och att sam-

hället fungerar som det gör. 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) anser att barn har en naturlig motivation 

för att utforska och experimentera med sin omvärld. Det yttras ofta med utrop som ”Titta här! 

Kolla!” eller när barnen inte än har det verbala språket genom att hoppa, studsa, eller någon 

annan yttring av glädje. De menar även att barn lär sig med hela sin kropp och alla sina sin-

nen; syn hörsel, känsel, smak, lukt och det kinetiska sinnet där barnen tolkar sin egen kropp.  

Dessa olika synsätt visar att det finns olika meningar/perspektiv i hur barnen utforskar sin om-

värld och därmed uppstår dilemman kring hur ämnet teknik i förskolan ska delas med barnen. 

Som utgångspunkt för undersökningen valdes Deweys teorier där pragmatismen står i cent-

rum vilket beskrivs i delen som handlar om teoretiska utgångspunkter. 

 

Inlärningsprocesser 

Fleer (2000) fastställer i sin artikel att det inte finns mycket kännedom om hur små barn tar 

till sig ämnet teknik. Hon anser, och hänvisar även till annan forskning, att pedagoger oftast 

ser undervisningen som en linjär process, vilket går tvärtemot det som bland annat Fleer har 

sett i sin undersökning av hur barnen arbetar med uppgifter. Språkets roll är att förbinda bar-

nens tankar och handlingar. Hon anser att pedagogerna oftast har brist på kunskap om hur de 

kan hjälpa barnen att utveckla sina idéer och tankar. Hon har även åsikten att pedagogerna 

först behöver visa hur någonting fungerar eller ser ut innan barnen kan utföra uppgifterna 

själva.  

 

Stables (1997) anser att barn har en naturlig entusiasm och inte hålls tillbaka av hämningar. 

Hon menar att barn därför har en större chans att utveckla nyfikenhet för världen omkring sig. 

Därför tycker hon att barnens självförtroende och tilltro till sina egna tekniska förmågor öpp-

nar sig bättre när barn kommer i kontakt med tekniska aktiviteter i så ung ålder som möjligt. 

Barnen har större chans att utveckla teknisk know-how när de får mycket stöd vid upptäckan-

det av hur grejer fungerar. Hon anser även att barnen behöver stöd när de skapar saker och 

ting och att barnen behöver stödjas i hur de uttrycker sig. Hon menar att tekniska aktiviteter 

kan bidra till barnens tekniska utveckling för att de ger barnen chansen att lära genom prak-

tiska situationer, att lära aktivt, vilket innebär att barnen tillåts att forma en förståelse för värl-

den omkring sig och att barnen lär sig i ett socialt sammanhang. Hon anser också att barnen 

ska få möjlighet att utveckla en helhetssyn och att realisera sina idéer och pröva sina tanke-

sätt. Detta står i kontrast med Fleers (2000) perspektiv där läraren först ska visa barnen hur 

någonting fungerar.  

 

Stabels (1997) anser att teknikundervisning bidrar till utveckling av allmänna färdigheter som 

deltagande i en grupp och problemlösning och även bidrar i utveckling inom andra ämnen 

som till exempel matematik, eftersom tekniska aktiviteter oftast främjar en rik miljö med en 

stor spännvidd av lärandemöjligheter.  
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Språkets roll för inlärning 

Språket är ett ämne som återkommer i lärandeprocessen. Fördjupning i detta ämne anses där-

för nödvändig. Genom språket övar och prövar barn nya erfarenheter och begrepp. Villkoren 

för att barnen ska använda begrepp och uttryck som tillhör ämnet teknik är att de synliggörs 

för barnen i ett meningsfullt sammanhang. Forskning från förskoleverksamhet där barnen och 

pedagogerna förenar sig kring en uppgift, i det här fallet inom ämnet teknik,  pekar på relat-

ionen mellan pedagogens kompetens och intresse och barnens engagemang (Johansson och 

Pramling Samuelsson i Thulin (2011)). 

 
Kress i Thulin (2011) varnar emellertid för pedagogernas tankar kring vad som är av värde att 

undersöka och därmed vilka barn som ska ha tillgång till vilka kunskaper. Det är pedagogen 

som bestämmer över miljön barnen får tillgång till och därmed bestämmer den också vilket 

språk barnen får med sig. Exempelvis, när barnen lekar på en rutschkana är det läraren som 

väljer att använda eller inte använda begreppet lutande plan och därmed påverkar läraren vad 

barnen får eller inte får med sig för språk och (tekniska) kunskaper.  

 

På vilket sätt pedagogen använder sig av språket är  viktigt. Thulin (2010) som refererar till 

Doverborg & Pramling Samuelsson beskriver betydelsen av lärarens sätt att ställa frågor. 

Forskaren anger att det är viktigt att ställa öppna frågor för att barn då kan utveckla egna frå-

gor som motsats till slutna frågor där barn förväntas att ge det rätta svaret. Öppna frågor tycks 

stimulera barn att formulera sina tankar och att tänka ett steg längre. Elfströms et al. (2014) 

tankegång stämmer överens med Thulins, men de adderar produktiva frågor som medel. Pro-

duktiva frågor har inte bara till följd att barnens tankar sätts igång för att själv formulera frå-

gor utan gör att barnens frågor blir mer undersökningsbara. Dessutom anser de att produktiva 

frågor är till hjälp för att låta barnen komma ett steg vidare i sin undersökningsprocess. Dessa 

frågor kan hjälpa barnen att observera, reflektera över vad de ser, ställa en hypotes, komma 

med prognos, föreslå experiment och dra slutsatser. De anser att pedagogerna först ska ställa 

räkna-mäta och uppmärksamhetsfrågor där barnet då kan hitta svaren själv. När barnet känner 

sig van med det som ska undersökas fortsättes med utforskande frågor som: ”Vad händer 

om…?” eller ”Hur kan du undersöka …?”. De drar också slutsatsen att ”Varför-frågor” är för 

svåra för barnen att ge svar på. Vid sådana frågor tystnar eller gissar barnen sig fram.  

 

Thulin (2010) anser att barnen växer i sina grundläggande kunskaper när de får möjlighet att 

ställa frågor. Barnens frågor kan tolkas som en vilja att ta till sig nya kunskaper. Barnens mo-

tivation att formulera frågor, viljan, lust och modet, ser hon som en väsentlig förmåga i ut-

vecklandet av kunskaper inom ett specifikt område. Hon skriver även att pedagogerna ska ta 

hänsyn till barnens egna frågor för att de är en yttring av hur barnen ser på någonting och uti-

från vilket sammanhang de tittar på det. Lyssnandet, analyserandet och bemötandet av bar-

nens frågor skapar en bra basis för ämnesdidaktiskt lärande. Dessutom anser hon att det är 

viktigt att barnen besitter kunskapen att ställa frågor när det handlar om naturvetenskaplig 

undervisning. Detta nämns för att forskaren anser att detta också är en viktig förmåga för att 

kunna lösa problem inom det tekniska området. Hon skriver även att barnen ställer fler frågor 

ju längre en aktivitet pågår.  
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Barns frågor anses som ett tecken för barns nyfikenhet och vilja att utforska och förstå relat-

ionen och samband av det som händer i världen. Barns frågor ger insikt i barns lärprocess. 

Siraj-Blatchford och  MacLeod-Brudenell och Dewey i Thulin (2010) betonar alla tre att 

barns egna frågor är av betydelse i lärprocessen. Thulin anser att barns frågor är viktiga för att 

de ställs utifrån en meningsfull situation för barnen, utifrån det de själv erfar och deras upp-

fattning av världen. Dessutom anger barnens frågor att de vill förstå det som händer i världen 

omkring dem.  

Uppmärksamhet som inlärningsprocess 

Siraj-Blatchford som refererats till av Thulin (2010) använder begreppet ”Emergent science” 

(som kan översättas till begynnande naturvetenskap)  som kan förstås som att utveckla in-

tresse för problemlösning och efterforskning där man inte koncentrerar sig på fakta men på 

själva undersökningsprocessen. Det rör sig om att skapa en positiv attityd genom att låta bar-

nen komma i kontakt med positiva förebilder som de kan identifiera sig med. Typen av inter-

aktion mellan vuxna och barn har konsekvenser för vad och hur barn lär sig. Genom att intro-

ducera nya fenomen, nya förklaringar och artefakter ska barnens intresse i naturvetenskap 

väckas. Genom att konfrontera barnen med olika material och undersökningar i ett menings-

fullt sammanhang kan detta leda till att barnen får insikt i fenomen och samband. Naturveten-

skap fångar också större intresse hos barn när vi pratar med barnen om fenomen och benäm-

ner det som händer. Att dela upplevelser, seriös reagera på barns frågor  och rikta barns blick 

på vardagliga händelser inom naturvetenskap gynnar också barns intresse. Att erfara teknik i 

vardagen, att uppmärksamma barn på teknik i vardagen och bedrivandet av vetenskap i olika 

yrken och laboratorier synliggör för barnen naturvetenskapens funktion och nytta i vardagen 

och samhället.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Deweys pragmatism valdes som utgångspunkt för denna studie. Deweys syn på lärandet skil-

jer sig från andra perspektiv för att utgångsläget är ett intresse för hur kunskap i människors 

vardag fungerar. Kunskap anses vara det som människor kan ha nytta av och som kan hjälpa 

dem att handskas med de situationer och problem de möter i vardagen. Värdefull kunskap är 

den kunskap som inte bara är användbar i det dagliga livet men är dessutom kopplat till män-

niskors konkreta erfarenheter (Lundgren, Säljö och Liberg, 2014). En annan bas för pragmat-

ism är att det är omöjligt att skilja teori och praktik, tvärtom det teoretiska och praktiska är 

förenades till en helhet i handlandet av individerna. Med andra ord, det är omöjligt att produ-

cera eller reparera saker utan att tänka igenom hur man kan producera eller reparera föremål. 

En snickare som vill bygga en vägg som är funktionell behöver bland annat ha insikt i vilket 

material som är bäst att använda i den situationen, men också ha koll på till exempel brandsä-

kerheten. Dewey lägger därför tonvikten på sinnliga upplevelser som vi i förskolan ser till-

baka i den skapande delen av verksamheten (Lundgren et al., 2014; Kroksmark, 2011). 

Ett uttalande av Dewey är:” You teach a child, not a subject” (Lundgren et. al., 2014, s 290). 

Med detta menar han att det i undervisningen är viktigt att anknyta till barnens erfarenheter så 

att de på så sätt kan utveckla sina kunskaper som är väsentligt för den komplicerade gemen-

skap man lever i. När Dewey skrev detta tyckte han att samhället förändrades på så sätt att 

den inte kunde tolkas på ett enkelt sätt, där människornas behov och önskemål blev mer kom-

plexa. Tänk att vi nu lever i ett samhälle där våra behov och önskningar  är ännu större och 

mer komplicerade och avancerade, då dras konklusionen att det nuförtiden är ännu viktigare 

att utgå ifrån barnens intressen och erfarenheter för ett meningsfullt lärande.  

Ett annat uttalande av Dewey är att barns erfarenheter är ett utmärkt sätt att väcka barnens för-

ståelse och intresse men utsträckningen av erfarenhetens betydelse hänger ihop med hur stor 

sammanhanget och relationer är. Värdet ligger i hur erfarenheter omhändertas och hur det 

hjälper barnet i sitt meningssökande. Lundgren et al. (2014) beskriver det så här: det är viktigt 

att barnens erfarenheter utanför och i undervisningens värld ska knytas samman på ett sätt så 

att barnen får möjlighet att utvidga sin förståelse för vad som händer i dess vardag och sam-

hället. Dewey ser individer som en del av samhället, men för att kunna bli en del av samhället, 

en samhällsmedborgare, behöver barnen kunskaper och färdigheter som erbjuder dem ett steg 

mot ett rikt och produktivt liv. Dewey anser att insikter och förmågor är nödnödvändiga för 

att förbereda barnen på de olika kraven och möjligheter som ställs på dem i det demokratiska 

samhället dem lever i. Därför tycker han att det är skolans/undervisningens uppgift att barn 

ska få utveckla insikter genom att inhämta kunskaper som kan vara till hjälp för att analysera 

sina egna erfarenheter. Dessutom ska skolan möta barnen i det som är verkligt och vitalt för 

barnen inom, men också utanför, skolan. Detta betyder för honom att barn har inflytande och 

är delaktiga i innehållet och formen av undervisningen. (Lundgren et al., 2014). 
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Social medvetenhet 

Dewey anser att barnet föds omedveten men genom livet bygger upp en social medvetenhet. 

Detta sker genom uppbyggandet av vanor, genomsyrning av medvetandet, inlärning av be-

grepp och uppväckning av känslor och emotioner. Barnet blir delaktiga och får kännedom om 

det som redan är en del av den kultur det uppväxer i (Lundgren et al., 2014). I Kroksmark 

(2011) nämns detta som barnets sociala natur. Kroksmark skriver även att Dewey följer tan-

ken att barn kan ha med sig sociala, upptäckande, konstnärliga eller skapande instinkter, in-

tressen eller begåvningar som är medfödda. Skolans främsta uppgift är att fort bygga på soci-

ala erfarenheter, att uppmuntra och utnyttja barnets förmågor så att det kan fördjupa sin för-

ståelse för omvärlden. Det är extra viktig i ett samhälle som blir allt mer komplext (Lundgren 

et al., 2014¸Kroksmark, 2011). Dessutom är det lärarens uppgift att hjälpa barnet att själv 

uppskatta lärande aktiviteter därför att barnet då upptäcker sina intressen och kan använda sig 

av dem i framtiden. Deweys begrepp ”learning by doing”, egentligen skrev Dewey själv; "Le-

arn to do by knowing and to know by doing" (https://sv.wikipedia.org/wiki/Learning-by-do-

ing, hämtad den andra oktober 2016), är kopplade till betydelsen han lägger vid lärande akti-

viteterna där barnen lär genom att handla. Handlingen ska utgå från ett behov och ska vara 

kontrollerat och experimentellt. Handlingen är alltid en följd av intelligent tänkande, en intel-

ligent handling, denna hör ihop. Barnet ska ha erfarit! (Lundgren et al., 2014¸Kroksmark, 

2011). 

 

Språk  

Dewey anser att språket är det viktigaste redskapet för att barn ska kunna ta del av abstrakta / 

teoretiska kunskaper och utveckla förmågor där barnet kan  reflektera, diskutera, argumentera 

och analysera tillsammans med andra om sina erfarenheter. Dock ska det inte användas som 

envägskommunikation, som inlärning där informationen bara förmedlas och inte når barnet på 

djupet. Barnet utvecklar då inte sin förmåga att resonera och använda sina kunskaper. Sam-

manhanget blir då inte tydligt anser Dewey (Lundgren et al., 2014). Språket är ett socialt 

verktyg genom vilket barnet blir delaktiga i andras idéer och känslor (Kroksmark, 2011). 

 

Barnet som utgångspunkt 

Dewey (i Lundgren et al., 2014) tycker även att den kunskap som barnen tar till sig ska för-

värvas via en process istället för att det är en produkt, något som memoreras, exempelvis en 

formel, en definition eller ett årtal. Barnen ska däremot se sammanhanget mellan det som det 

tar till sig och vilka konsekvenser de olika kunskaperna kan ha i samhället. Han anser att detta 

blivit svårare med tiden för att kunskaper och information inom samhället har utvecklas 

enormt. Därför menar han att barn ska lära sig genom att själv experimentera vilket sätter 

igång tankarna. Barnen vill hitta en lösning när något är oklart eller när de känner sig i oba-

lans där de vill stänga gapet mellan problemet och deras egen förståelse. Barnen undersöker 
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och prövar och använder den information och de fakta de redan har med sig som resurser. Ge-

nom det prövande och undersökande kan barnen få nya insikter (något kan vara annorlunda än 

de hade tänkt sig) som de kan använda för att bygga upp nya perspektiv och fördjupa sin för-

ståelse. Därmed kan de lösa problemet eller förstå hur något fungerar (Lundgren et al., 2014). 

Viktig för att kunna vidga sina perspektiv är användningen av alla sina kapaciteter: ögonen, 

händerna och öronen (Kroksmark, 2011). Dewey anser att undervisningen borde utgå från 

ovanstående sätt att lära, men det viktigaste anser han är att pedagogerna är lyhörda för bar-

nens frågor och undringar och blandar in barnens erfarenheter i undervisningen. På det viset 

anser han att det då uppstår en fördjupning i barnens kunskaper. Dewey menar att det är es-

sentiellt att barnen lär sig att ställa frågor, undersöka och leta efter svar eftersom de kan tjäna 

som ett verktyg för den osäkra framtiden (Lundgren et al., 2014). Kroksmark (2011) tillägger 

att lärarna ska vara uppmärksamma på barnens intresse för att upptäcka barnens mognadsnivå 

och på så sätt få information om vilket material som de bäst kan arbeta med, men han anser 

också att det inte är läraren utan barngruppen som ska styra arbetet. Dewey anser också att det 

är viktigt att barnen får kännedom om begrepp i de olika ämnen de kommer i kontakt med 

(Kroksmark, 2011). 

Avslutningsvis kan den teoretiska delen sammanfattas med ett citat av Dewey: “Det är lika 

viktigt att lära sig hur man lär sig som att lära sig det man lär sig.” (Kroksmark, 2011, s. 

375). 
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Metodologisk ansats och val av metod 
 

Här presenteras metoderna som valts som utgångspunkt för denna studie. 

 

Datainsamlingsmetod 

För genomförandet av studien valdes kvalitativa ostrukturerade, icke-deltagande 

observationer av barn och pedagogen, som kompletterades med kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer av förskolepersonalen. Användning av både observationer och intervjuer ger 

möjlighet att bygga in jämförelser i undersökningen och därmed kan båda metoderna 

komplettera varandra (Johansson och Svedner, 2010).   

Genom att använda mig av kvalitativa forskningsmetoder ligger tonvikten av insamlingen av 

data på ord/det verbala i stället för den mängd information som insamlas (kvantitet) (Bryman, 

2011).  

Johansson och Svedner (2010) anser att antalet observationer och intervjuer är beroende av 

frågeställningarna. Samtidigt bestäms det också av hur noggrant dessa utförs. Dessutom me-

nar de att  användningen av det insamlade materialet är väsentligt.  

 

Observation 

Johansson och Svedner (2010) beskriver observation som att iaktta och analysera. De 

förmodar att observation är den mest givande metoden att arbeta med när det handlar om att 

undersöka lärprocessen och beteenden av barn och pedagoger. För att kunna anteckna så 

detaljerat som möjligt hur deltagarna agerar i en viss situation och för att ge en berättande 

beskrivning av det förekommande beteendet (Bryman, 2011) har ostrukturerade observationer 

valts som metod. Däremot har observationsmallen (bilaga 3) och observationsprotokollen 

(bilaga 4) lånats från den strukturerade observationsmetoden där forskaren anser att de 

erbjuder ett bra systematiskt tillvägagångssätt där all bakgrundsinformation samlas 

(Johansson och Svedner, 2010).  

Observationerna hade en ostrukturerad karaktär men för att kunna anteckna så noga som 

möjligt antecknades vad barnen och pedagogen gjorde och sa på ett strukturerat vis (Bryman, 

2011). Genom detta tillvägagående sätt blev det en berättande beskrivning. Den 

ostrukturerade formen valdes även för att undvika dilemman med avgränsningarna utifrån 

förutbestämda kategorier.  Att samla in material via löpande protokoll och dela in resultatet 

efteråt i kategorier löser ovanstående problem (Johansson och Svedner, 2010). Observatören 

vill inte påverka observationen och därför iakttar den vad som händer i miljön utan att delta 

(Bryman, 2011). 

 

Intervju 

Observationerna kompletterades med kvalitativa semi-strukturerade intervjuer där personalen 

intervjuades ansikte mot ansikte och där intervjuaren har möjlighet att skapa en tillitsfull relat-
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ion med deltagaren genom ögonkontakt och kroppsuttryck (Bryman, 2011). Kvalitativ inter-

vju valdes före strukturerad där den lägger tyngden på respondenternas egna uppfattningar 

och perspektiv (Bryman, 2011), något som eftersträvas i studien. Intervjuns karaktär är semi-

strukturerad därför att intervjuaren får möjlighet att ändra ordningsföljden av de förutbe-

stämda frågorna efter samtalets innehåll och även kan fördjupa medverkandes svar genom att 

ställa följdfrågor angående det som berättas av den intervjuade (Bryman, 2011; Johansson och 

Svedner, 2010). Vid denna form av intervju används en intervjuguide (bilaga 6). Frågorna (bi-

laga 7) är brett formulerade så att respondenten kan uttrycka sina idéer och perspektiv utan att 

bli hindrad av gränser. Detta gör att det insamlade materialet innefattar ett brett spektra av 

svar som ger insyn i den intervjuades värld. Detta karakteriserar den kvalitativa metoden och 

har till följd att kategorierna bestäms i efterhand (Bryman, 2011). Frågorna sammanställs efter 

det som forskaren vill få svar på genom sina frågeställningar, de ska täcka det som man vill ta 

reda på (Bryman, 2011).   

 

Intervjuerna, som Johansson & Svedner (2010) och Bryman (2011) föreslår, spelades in på 

mobilen för att samla upp det som annars kan vara svårt att hinna med att skriva ner under in-

tervjun. Dessutom ger inspelningen intervjuaren tillfälle att lyssna till den intervjuades svar, 

fånga upp vad som sägs och hur det sägs. Tonfall och avbrytningar eller paus kan bidra till att 

förstå vad den intervjuade vill uttrycka och ger möjlighet till att ställa fördjupande frågor 

(Bryman, 2011).  

 

Urval observation 

Förskolorna, som anonymiserades med hjälp av bokstäver, för observation valdes på grund av 

sitt läge, en i en tätort (A) och en på landsbygden (B). Den tredje förskolan (C) valdes för att 

den har ämnet teknik i sin profil och är på landet. Alla tre finns i en medelstor stad/kommun i 

Västra Götaland. Barnen som deltog i observationerna var mellan 3 och 5 år gamla.  

 

Valet av ålder beror på avsikten med studien. För att kunna ta reda på hur barn utforskar enkel 

vardaglig teknik, deras tankegång, argumentation, motiveringar och handlingar behövs för-

mågan att kunna uttrycka sig verbalt och tydligt. Därför valdes barn i åldern tre till fem år. 

Yngre barn valdes bort för att deras språkutveckling har kommit mindre långt vilket medför 

att deras ordval kan bli otydlig och missuppfattningar kan uppstå som påverkar resultaten. 

 

Gruppens storlek med två barn per grupp valdes för att kunna genomföra en kvalitativ hög ob-

servationsnivå och för att hinna anteckna det som ses och hörs. Antal barn per förskola varie-

rade, därför tilläts förskolorna själva bestämma vilka barngrupp(er) som skulle utforskas och 

vilka barn som delades in med varandra.  

 

Vid varje förskola inlämnades underskrivna samtyckesblanketter för minst tre flickor och tre 

pojkar. Utgångspunkten var att observationerna skulle indelas i grupper av två pojkar, två 

flickor och en blandad grupp med en pojke och en flicka. 

 

Boken ”Leta lejon” (Dahl, 2005) valdes som inspirationskälla till en aktivitet (bilaga 5). Akti-

viteten beskrivs mer utförlig under avsnittet ”Procedur för observationer”. Boken handlar om 

en pojke som letar efter ett lejon med en ficklampa i farmors hus. Medans han smyger och 
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skiner runt hittar han olika föremål. Letandet efter föremål leder till ett lustfullt lärande där en 

fungerande ficklampa behövs. Såklart att barnen undersöker varför ficklampan inte fungerar.  

 

 

Urval intervju 

Tre förskolor (A, B och C) för genomförande av intervjuer från pedagoger valdes för att de 

deltar vid observationstillfällena. De andra två (D (landsbygden) och E (tätord)) valdes för att 

det redan fanns tidigare kontakter. De fem olika verksamheterna spänner från tätort till lands-

bygd. Bryman (2011) beskriver detta som ett bekvämlighetsurval som i det här fallet innebär 

att personer som vid en viss tidpunkt var tillgängliga blev intervjuade. Totalt utfördes fem in-

tervjuer med sex personer där en  intervju gjordes med två personer samtidigt. 

 

Anledningen till varför pedagogerna intervjuades är för att få förståelse för deras insikter gäl-

lande ämnet teknik. Dessutom valdes denna metod för att Johansson och Svedner (2010) an-

ser att den ger insikt i pedagogernas syn på barnen. 

 

Kvalitativ intervju är tillsammans med kvalitativ observation de viktigaste primära metoderna 

för att samla den information man vanligvist söker (Johansson och Svedner, 2011). Formen 

kvalitativ semistrukturerad intervju tillades för att få insikt i pedagogernas tankar omkring 

ämnet teknik. Den typ av intervju valdes för att ge den intervjuade möjlighet att svara så full-

ständigt som möjligt där bara frågeområdena är bestämda.  (Johansson och Svedner, 2010). 

Den intervjuade ska känna tillit till intervjuaren och uppskatta syftet av undersökningen för att 

vilja yttra sina personliga åsikter (Johansson och Svedner, 2010). Bryman (2011) anser att 

specifika frågeställningar ska undvikas vid kvalitativa intervjuer då de kan förorsaka att den 

intervjuande inte uttrycker sina egna tankar och perspektiv inom det valde området.  Dessa 

tankeställningar och perspektiv är viktiga för intervjuaren för att kunna forma sig en uppfatt-

ning om, i det här fallet, pedagogernas åsikter om barns lärande inom ämnet teknik.  
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Procedur 
 
Här beskrivs både proceduren för observationerna som intervjuerna. 

 

Procedur för observationer  

Som första steg kontaktades olika förskolechefer för att ge samtycke för genomförande av ob-

servationer (och intervjuer). Det visade sig att flera förskolor hade fullt upp med praktikanter 

från olika utbildningar. Dessutom krävde observationerna insatser från deltagande förskolor, 

men till sist hittades tre chefer som gav sitt godkännande i samtycke med personalen. 

 

Missivbrevet till personalen (bilaga 2) skickades i förväg till förskolecheferna. Där fick perso-

nalen möjlighet att ta del av undersökningens syfte och frågeställningar. Dessutom informera-

des de innan observationen sattes igång för att ges en  chans att ställa frågor angående under-

sökningen. Deltagarna informerades samtidigt om att de kunde avbryta sin medverkan när 

som helst.  

 

Personalen skickade ut missivbrev till vårdnadshavarna till barnen som var mellan tre och fem 

år. Forskaren lät förskolorna själva bestämma vilka avdelningar som skulle delta i undersök-

ningen eftersom det var viktigt för resultatet att personalen hade tid och var villiga att genom-

föra undersökningen. Därför bestämdes också tidpunkten för genomförandet av observation-

erna i dialog med de utförande pedagogerna på de olika förskolorna.  

 

Vid varje förskola återkom minst tre pojkars och tre flickors underskrivna samtyckeblanketter 

vilket säkerställde genomförandet av observationerna i grupper med två flickor, två pojkar 

och till sist en pojke och en flicka. Vid en av förskolorna skulle ett barn delta men i sista 

ögenblicket tyckte barnet att det ville fortsätta leka. Ett annat barn deltog istället. Detta hade 

till följd att det blev en grupp med flickor och två grupper med pojkar vilket fick till följd att 

eventuella skillnader eller likheter mellan pojkars och flickornas utforskande av teknik inte 

fick en jämn fördelning i studiens undersökning. Gruppstorleken av två barn per observation 

valdes för att nå en kvalitativ hög observationsnivå och för att hinna anteckna det som sägs 

och hörs. 

 

Dagen då observationen genomfördes valde forskaren tillsammans med pedagogen en lokal i 

förskolan där aktiviteten skulle kunna genomföras i lugn och ro så att barnen inte skulle 

släppa intresset utan behålla koncentrationen. Ett annat krav på rummet var att det skulle vara 

lite mörkt så att barnen hade möjlighet att uppleva berättelsen ”Leta lejon ” (Dahl, 2005), som 

skulle läsas av pedagogen, med hela sin kropp. Pedagogerna gav en fungerande ficklampa till 

barnen vid det första klistermärket i boken (se bilaga 5) och  en ficklampa utan batterier vid 

den andra. I rummet gömdes alla leksaker som finns med i boken, nämligen en boll, ett lok, 

duplobitar, en brandbil och lejonet. Till och med två reflekterande klistermärken som tack till 

barnens deltaganden fanns att hitta i rummet. I bilaga 5 finns bilder av allt material som an-

vändes under observationen. För att kunna få insikt i hur barnen agerar när de utforskar ett en-

kelt vardagligt tekniskt föremål som en ficklampa är aktiviteten planerad i förväg för att få 

omständigheterna så jämlika som möjliga. 
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Forskaren är med i rummet och skriver ner det som sägs och görs av både pedagogen och bar-

nen. Deltagarna hade ingen tillgång till materialet eller kännedom om berättelsen innan obser-

vationen eftersom det skulle kunna ha påverkat deras ageranden och därmed studiens resultat. 

 

Innan observationen utfördes presenterade forskaren sig själv så att deltagarna skulle känna 

sig bekväma med observatören under undersökningen. Genom denna introduktion byggdes ett 

förtroende och en relation till barnen. Forskaren frågade barnen om deras godkännande för att 

vara med under aktiviteten. Innan aktiviteten satts igång upprepades samtyckefrågan till bar-

nen.  

 

Alla observationer utfördes på morgonen då barnen hade fri lek. Ett barn tillkännagav att det 

ville fortsätta leken och därför inte längre ville observeras. I det läget frågades ett annat barn.. 

Vid ett annat tillfälle fanns det ett barn som väldigt gärna ville vara med. Då kontaktades för-

äldrarna per omgående för tillåtelse. Ifall skriftligt samtycke inte hade inkommit hade obser-

vationen strukits.   

 

Observationstiden varierade mellan nio och arton minuter per tillfälle. Variationen av längden 

beror på frågorna pedagogen ställde, men också på hur barnen agerade på historien. Det fanns 

barn som reagerade väldigt aktivt men också barn som behövdes inspireras för att undersöka 

ficklamporna. 

 

Alla barn fick som sista frågan “Vad har ni lärt er?” som följdes av tack till observatören. 

 

Procedur för intervjuer  

Precis som vid observationerna kontaktades först de olika förskolecheferna för att ge tillåtelse 

för genomförandet av intervjuer med förskolepersonalen. Då det redan fanns tre förskolor som 

deltog i observationerna var det mindre svårt att hitta respondenter för intervjuerna än för ob-

servationerna. Totalt fanns det tre förskolor på landsbygden och två i tätorten.  

 

Innan intervjuandet genomfördes diskuterades frågorna med flera personer för att få bra for-

mulerade frågor utifrån syfte och frågeställningar. Då forskaren hamnade  under tidspress 

fanns det tyvärr inte testpersoner tillgängliga för att i förväg testa intervjufrågorna, så som 

egentligen rekommenderas av Johansson och Svedner (2010). Därmed hade undersökaren 

ingen kunskap i förväg om frågorna skulle ge svar på syftet och tillhörande frågeställningar. 

Tidslängden av intervjun testades på en släktning eftersom en för lång frågestund har som 

konsekvens att den intervjuade tappar intresset och det drar ner reliabilitet av studien (Bry-

man, 2011).  

 

Missivbrevet till personalen skickades i förväg till förskolechefer där personalen fick möjlig-

het att ta del av undersökningens syfte och frågeställningar. Dessutom informerades de av 

forskaren innan intervjun sattes igång för att ges chans att ställa frågor angående undersök-

ningen. Deltagarna informerades samtidigt att de kunde avbryta sin medverkan när som helst.  
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Tidpunkten för genomförandet av intervjuerna bestämdes i dialog med deltagarna så att de 

inte skulle känna sig obekväma och behövde avbryta sina aktiviteter utan kan känna sig be-

hagliga under den avsatta tiden för samtalet. Deltagarna behöver också känna sig bekväma 

med forskaren som utför studien. Forskaren var därför noga med att presentera sig själv och 

undersökningen. Därefter inleddes frågestunden med bakgrundsfrågor för att få lära känna pe-

dagogen och sätta igång uppbyggandet av en relation. Inspelningen av intervjun startades di-

rekt vid introduktionen för att få en totalbild av hela genomförandet.  

 

Intervjutiden varierades per tillfälle, där två tog 17, två 24 och en 37 minuter. Anledningen till 

variationen är innehållet av de olika svar som uttrycktes och möjliga följdfrågor som ställdes 

efter respondentens svar. En annan anledning är att en av intervjuerna utfördes med två peda-

goger samtidigt. Dessa personer hade olika utbildningsbakgrund, förskol- och grundskollä-

rare, men jobbar båda på samma avdelning som förskollärare. Yrkesskillnader, men också 

skillnader i deras åsikter orsakade ett längre intervjutillfälle. Beroende på pedagogernas svar, 

som är baserat på deras erfarenheter och perspektiv, ställdes fördjupande följdfrågor som 

också gjorde att det finns skillnader i tidslängden av intervjuerna. 

 

Pedagogerna, förutom pedagogen på förskola D, fick ingen tillgång till frågorna innan inter-

vjun. Detta för att få ett spontant svar. Till förskola C och D skickades frågorna i efterhand ef-

tersom de ville använda dem i en diskussion kring teknik på sina förskolor. 

 

 

Etiska övervägande 

Att skydda individerna som deltar i undersökningen och samtidigt utföra god kvalitativ forsk-

ning med ett betydelsefullt syfte tillhör en god forskningssed. Individsskyddskravet handlar 

om att enskilda deltagarna i studien skyddas från skada eller kränkning (Vetenskapsrådet, 

2011).  

 

Ett examensarbete genomgår olika faser som planering, datainsamling, bearbetning, analys, 

examination och presentation. Under hela processen är det viktigt att ta hänsyn till forsknings-

etiken (Hansson Cooper, föreläsning, den tredje februari 2016). Inom individsskyddskravet 

finns fyra grundläggande regler som man som forskare ska förhålla sig till: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011; Bryman, 2011). 

 

Vid planeringen av undersökningen är det informations- och samtyckekravet som står i fokus.  

 

Informationskravet: Alla respondenter blev informerade om undersökningens syfte och vad 

som skulle begäras av dem. Detta för att alla deltagarna och vårdnadshavarna skulle kunna ta 

ett sansat beslut kring deltagandet i studien. Förskolecheferna informerades muntligt och där-

efter skriftlig för att kunna upplysa personalen. Personalen informerades även muntligt innan 

observationen eller intervjun tog plats och barnen informerades i ett informellt samtal innan 

observationen därför att de sistnämnda skulle känna sig trygg med observatören. 

 

Samtyckekravet: Alla deltagarna deltar frivilligt och har rätt att avbryta undersökningen när 

som helst (Bryman, 2011). Detta betyder att det inte räcker med förskolechefens muntliga 



 

17 

 

samtycke. Därför skickades till både pedagogerna och vårdnadshavarna ett samtyckebrev (bi-

lagor 2 och 1) där de fick ge sitt godkännande innan observationen påbörjades. Forskaren var 

även påpasslig på barnens uttryck och hållning under undersökningen eftersom barnen inte 

alltid vågar säga att de inte längre vill medverka utan visar sitt avvisande via kroppsuttryck. 

När deltagaren bestämmer sig för att avbryta sin medverkan då ska forskaren acceptera och 

respektera detta beslut utan negativa följder för respondenten (Johansson och Svedner, 2010).  

Löfdahl (2014) visar dessutom på det faktum att det även är viktigt att ingen ska känna sig 

kränkt eller utesluten. Det togs hänsyn till detta genom att pedagogen kontaktade föräldrarna 

när det visade sig att ett barn gärna ville delta i undersökningen. 

 

Under hela forskningsprocessen ska forskaren ta hänsyn till konfidentialitetskravet. I artikel 

23 av Helsingforsdeklarationen 2008 framgår att forskaren ska vitta åtgärder för att skydda 

deltagarnas identitet och integritet (Vetenskapsrådet, 2011). Detta togs hänsyn till genom att 

upplysa försökspersonerna att deras identitet anonymiseras och att det insamlade materialet 

förvaras på ett sånt sätt att inga obehöriga personer har insyn i det. Vid sammanställningen av 

resultatet krypterades informationen för att skydda förskolornas, pedagogernas och barnens 

identitet. Hansson Cooper (föreläsning, den tredje februari 2016) anser dessutom att forskaren 

ska förstöra allt material efter avrundningen av forskningsprocessen. 

 

Vid bearbetningsprocessen och presentationen av studiens resultat är det nyttjande kravet som 

berörs. Detta togs hänsyn till genom att alla inblandade meddelades att deras personliga upp-

gifter och det insamlade materialet bara skulle användas i forskningssyftet.   
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Studiens reliabilitet och validitet 
 

Enligt Bryman (2011) men också Johansson och Svedner (2010) innebär begreppet reliabilitet 

i vilken utsträckning det är möjligt att utföra och mäta med den använda metoden på ett exakt 

likadant sätt för att kunna producera likadana resultat när observationen eller intervjun ska gö-

ras om. Har insamlingen av observations- och intervjumaterialet utförts på exakt samma sätt 

eller fanns det variationer i hur observationer eller intervjuer utfördes. Har observatören varit 

objektiv vid alla observationer eller blev den påverkad av deltagarna eller omgivningen när 

den registrerade det som sagts och utfördes. Har intervjufrågorna täckt det som letades efter i 

frågeställningarna och är intervjuerna utförda på likadan sätt. De behandlar också begreppet 

validitet som avses hur sann bild resultaten av undersökningen uppvisar i relation till syftet av 

studien. 

 

Observationernas reliabilitet och validitet 

Observationerna utfördes med hjälp av en observationsmall (bilaga 3) och ett observations-

protokoll (bilaga 4). Detta förde med sig att observationernas tillvägagångssätt var likadana, 

förutom att den första observationen utfördes som beskrivits i observationsmallen och de 

andra åtta observationerna genomfördes via löpnade protokoll för att det visade sig att forska-

ren inte hade nog erfarenhet för den första metoden. Reliabiliteten har därmed försvagats lite 

eftersom en av nio undersökningar avvek från de andra. Genom direkt transkribering av an-

teckningarna under observationstillfällena säkerställdes informationen vilket ökar reliabilite-

ten. Dessa utskrivna texter tolkades flera gånger för att få ut all information som var viktig i 

ljuset av studiens syfte såsom överenskommelser och avvikelser. Eftersom det ska vara enkelt 

för andra forskare att utföra likadan forskning lades det till bilder av material som användes 

vid de iscensatta observationstillfällena (bilaga 5).    

 

Emilsson (2014), som refererar till Dahlgren och Hultqvist, anser att det som forskaren ser är 

beroende av vilka ”glasögon” vetenskapsmannen har på sig. Hon menar att det är möjligt att 

byta perspektiv och därmed se annan information beroende på vem som ser och utifrån vilken 

utgångspunkt man ser. Om hennes antagande är rätt innebär det att reliabiliteten aldrig kan 

uppnås helt.   

 

Det är inte möjligt att dra generella slutsatser i den utsträckningen att resultaten kan översättas 

till alla förskolebarn inom målgruppen eftersom observationerna genomfördes med en för li-

ten grupp, bara arton barn på fyra avdelningar på tre förskolor var inblandade i forskningen. 

 

Intervjuernas reliabilitet och validitet 

När man använder den kvalitativa intervjumetoden där man som forskare vill få de intervjua-

des personliga ställningstaganden krävs att deltagaren känner till syftet med undersökningen 

och att deltagaren kan forma sig en bild av vad studien ska leda till (Johansson och Svedner, 

2010). Där spelar ett väl formulerat missivbrev som är riktat till de möjliga intervjupersonerna 

(bilaga 2) en viktig roll för reliabiliteten.  
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Intervjuerna utfördes med hjälp av intervjuguiden (bilaga 6) som säkerställde att intervjuernas 

tillvägagångssätt var likadant, förutom att en intervju utfördes med två pedagoger där en av 

dem var en utbildad grundskollärare som nu för tiden jobbade som förskollärare. Därmed 

skapades en relativ stark reliabilitet. Alla forskningspersoner fick samma frågor men beroende 

på deltagarens svar anpassades ordningsföljden av frågorna och de fördjupande frågorna för 

att få ett flytande samtal där intervjuaren kunde visa sitt intresse för den intervjuade och på så 

sätt få ett så djupgående svar kring pedagogens eget förhållningssätt till barnen och teknik.  

 

Det ställdes mest konkreta och icke-ledande frågor då detta minskar risken att respondenten 

svarar det som de tror att intervjuaren vill höra och i högre utsträckning ger svar utifrån sitt 

verkliga agerande. Dessutom undveks varför-frågor då de kan orsaka att respondenten går i 

försvar och skapar förväntningseffekter (Johansson och Svedner, 2010). Där det ställdes 

slutna frågor följdes de upp med följdfrågor. Den väl övervägda utformningen av intervjufrå-

gorna stärker reliabiliteten av undersökningen. 

 

Lyhördhet hos intervjuaren är av stor vikt för att kunna ställa goda följdfrågor (Johansson och 

Svedner, 2010). Därför spelades samtalen in på mobiltelefonen vilket gav intervjuaren chan-

sen att lyssna på intervjun flera gånger, något som stärker reliabiliteten av resultaten.  

 

I och med att forskningen genomfördes med endast sex pedagoger vid fem olika förskolor är 

det inte möjligt att dra generella konklusioner ur studiens resultat. Pedagogernas svar uppre-

pades för att verifiera om svaret uppfattades på rätt sätt. Det har bidragit till en god validitet 

av intervjuerna.   

 

Om forskaren bara använder kvalitativ intervju som metod då får man bara reda på vad peda-

gogerna säger. Man får inga insikter i vad de verkligen gör. Konsekvensen är att tillförlitlig-

heten inte är fullständigt då det inte finns någon bekräftelse av vad pedagogerna säger (Jo-

hansson och Svedner, 2010). Forskaren kan aldrig vara helt säker att det de intervjuade perso-

nerna har berättat är helt sant och att det de säger att de gör också verkligen görs av dem. 
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Databearbetning och analys 
 

Här behandlas och analyseras det material som framkom ur observationerna och intervjuerna 

som är kopplade till mitt syfte och frågeställningar. 

 

Observationerna 

Efter varje undersökningsdag renskrevs anteckningarna och reflektionerna då allt fanns färskt 

i minnet, något som Franzén (2014) anser är viktigt. Filmandet av barnen skulle ha gett möj-

lighet att gå genom observationerna flera gånger men av etiska skäl avråder Franzén (2014) 

detta om forskaren inte hinner med att skaffa sig tillräckliga kunskaper i denna metod. 

  

Franzén (2014) anger att oftast dras uppmärksamheten till det som sägs vid observationer vil-

ket innebär att saker som barnen uttrycker med kroppen eller med känslor inte syns eller är 

svåra att se. Vid transkriberingen av anteckningarna visades det sig att det som skrevs ner 

mest tillhörde det som sagts mer än det som uttrycktes av barnen med kroppen eller känslor. 

Som rekommenderades renskrevs observationerna direkt efter dem var utförda då barns 

kroppsrörelse fanns färsk i minnet. 

 

Renskrivningen hade som följd att det blev enklare att se vad som hade hänt och sagts under 

observationerna. Därmed blev det lättare att analysera, jämföra och dra konklusioner ur 

materialet som lästes flera gånger vid olika tillfällen. Detta för att få möjlighet att se på den 

insamlade informationen utifrån olika synvinklar.  

 

Intervjuerna 

Bryman (2011) rekommenderar att lyssna till ljudinspelningarna efter varje intervju där fors-

karen då kan höra vad deltagaren har sagt och hur det har sagts. Det blir då enklare att få en 

komplett bild om det som förmedlades i intervjun. I linje med Brymans rekommendationer 

avlyssnades ljudinspelningarna och därefter transkriberades ljudfilen, vilket var tidskrävande 

men har som fördel att man behåller respondentens formuleringar och uttryckssätt. Arbetar 

man på detta sätt så anser Bryman (2011) att detta leder till att texten som analyseras blir 

större. Det insamlade materialet lästes igenom flera gånger för att få syn på likheter och skill-

nader i pedagogernas svar. Därefter antecknades per fråga vilka svar de olika lärarna hade gett 

för att kunna upptäcka mönster och olikheter. De olika svaren från intervjuerna analyserades 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Till slut jämfördes resultaten av intervjuerna  med 

observationerna för att få en total överblick, och slutsatserna formulerades av denna studie. I 

tabell ett kan du få insikt i deltagarnas bakgrund.   
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Tabell 1: Bakgrundinformation om deltagarna vid intervjuerna 

Pedagog Andrea Beatric Carla Diana Els Elin 

Förskola: A B C D E E 

Föd: 1973 1978 1972 1976 1974 19XX 

Utbildad till:  Förskollärare Förskollärare Förskollärare Förskollärare Förskollärare Grundskollärare 

Kön: Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna 

Arbetar som förskollärare  21 år 16 år 21 år 10 år 20 år 4 ½ år 

Barnsyn* 

Reggio Emilia Regio Emilia “Russin ur kakan” Olika barnsyn Trygga barn Språkförskola 

  Blandat  Rutiner Rutiner 

     Trygga barn 

Tabell ett visar när pedagogerna är föda, sina utbildningsnivåer, sina kön, hur länge de har 

arbetat som förskollärare samt utifrån vilket perspektiv de jobbar med barnen. 

 

* Barnsyn: utifrån vilket perspektiv man ser på barn 
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Resultat  
 
I den här delen presenteras resultatet av observationerna av barn och pedagoger i en översikt 

samt vilka produktiva frågor som togs upp. Anslutande redovisas andra intressanta äm-

nen/handlingar som observerades. Därefter redogörs för svar av intervjuerna med pedago-

gerna.  

 

Resultat av observationerna 

Alla namn av barn eller pedagoger i nedanstående presentation är fingerade. De olika försko-

lorna antyds med bokstäver A, B och C för att skilja dem åt. Tillhörande siffrorna kopplas till 

de olika observationstillfällena. I tabell 2 finns information om observationernas längd, den 

utförande pedagogen och barnens kön och ålder.  

 

I resultatet används citat för att få en djupare förståelse för det som uttrycks av deltagarna. Ci-

tat kännetecknar sig av kursiv skrivna ord.  

 

Ovanstående tabell visar relationen mellan tidslängd av observationen, utförande pedagog 

samt barnens kön och ålder. 

 

Ur tabellen går att konkludera att tidslängden av genomgången varierade mellan 9 och 18 

minuter. Längden av observationen har ingen koppling till barnens ålder, eftersom tidspe-

rioden för barnen på förskola A och B, som alla är tre år, är jämförbar med tidslängden för 

barnen på förskola C, där barnens ålder varierar mellan tre och fem år.  

 

Pedagogerna informerades innan observationen om sin roll, nämligen att de skulle läsa boken 

” Leta lejon” och att de vid det första klistermärket i boken skulle ge barnen en fungerande 

ficklampa och vid det andra klistermärket en icke-fungerande ficklampa. Dessutom fick de 

kännedom om att de olika föremålen ur boken och två reflekterande klistermärken fanns i 

rummet där observationen utfördes. Mer hänvisningar fick pedagogerna inte eftersom me-

ningen var att processen skulle genomföras på ett så naturligt sätt som möjligt i den iscensatta 

situationen. Barnen fick bara informationen att pedagogen skulle läsa en bok som skulle ob-

serveras av mig som en uppgift från skolan. Under läsningen av boken fick barnen utforska 

ficklamporna utifrån sina egna erfarenheter, resonera kring lösningar, experimentera och dela 

sina tankar med kompisen och/eller pedagogen.  

 

Tabell 2: Information om deltagande barn, pedagoger och observationernas längd 

Förskola A B C 

Observation 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Tid i minuter 9 14 16 10 18 16 18 12 10 

Pedagog 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

Pojk / flickor P och F P och P F och F P och F P och P F och F  P och P P och P F och F 

Ålder 3 och 4 4 och 5 5 och 5 3 och 3 3 och 3 3 och 3 6 och 5 5 och 5 5 och 3 
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Resultaten av observationerna fördelas i en språkrelaterad och en handlande del där både delar 

spelar en viktig roll för hur barnen utforskar och får stöd i sitt utforskande. 

Språkrelaterad del 

Språk är en faktor av betydelse för hur barn lär sig nya saker. Därför undersöktes vilka frågor 

barnen och även pedagogerna ställde under observationen. En sammanställning av de olika 

typer av frågeställningar som förekom under de olika observationerna registrerades i tabell 3 

och 4 där den första ger information om barnens och den andra om pedagogernas olika fråge-

ställningar.  

  

I nedanstående tabell finns resultaten om vilka typ av frågor barnens ställdes baserad på 

Elfström et al. (2014, s 69-73).  

 

 Tabell 3: Förekommande av olika typer av frågeställningar (barn) 

Förskola A B C 

Observation 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Öpnna frågor 
barnen 

0 0 1 0 0 2 1 1 2 

Slutna frågor 
barnen 

2 0 0 1 4 0 0 1 2 

Produktiva frågor 
barnen 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uppmuntringar/svar 
barnen 

9 9 12 32 29 29 26 22 21 

Varför?  0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ovanstående tabell visar relationen mellan observationen och de olika typer av frågor som 

barnen ställdes.  

 

Barnen (tabell 3) ställdes sju öppna, nio slutna och noll produktiva frågor. Öppna frågor som 

ställdes av barnen var: ”Hur sätter man på ficklampan?”, ”Vad är det?”, ”Vad kan det 

vara?”, ”Hur kan man sätta in batterier?” och ”Varför lyser inte min ficklampa?. Den sista 

är dessutom den enda varför-fråga de arton barnen ställdes.  

 

Under de olika observationerna uppmuntrade barnen varandra en hel del och gav också svar 

på pedagogernas frågor. 
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I nedanstående tabell finns resultaten om vilka typ av frågor pedagogerna ställdes baserad på 

Elfström et al. (2014, s 69-73).  

 

Tabell 4: Förekommande av olika typer av frågeställningar (pedagoger) 

Förskola/ob A B C 

Observation 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Öppna frågor 
pedagog 

2 5 4 8 13 19 14 10 10 

Slutna frågor 
pedagog 

4 7 2 6 7 11 9 4 10 

Produktiva frågor 
pedagog 

5 1 2 3 3 3  2 0 1 

Uppmuntring/Svar 
pedagog 

5 2 6  11 15 3 15 8 12 

värför? 0 0 0 2 3 4 1 0 2 

Reaktion på varför    

Svar 
Inget svar 

 
 

Svar 
Inget svar 
Tyst svar 

 

Inget svar 
Undvik svar 

Går inte 
inget svar 

Svar 
 
 
 

 

Svar 
Inget svar 

 
Tips av ped 

Ovanstående tabell visar relationen mellan observationen och de olika typer av frågor som 

pedagogerna ställdes.  

 

Pedagogerna använder sig mest av öppna och slutna frågor (tabell 4), respektive 85 och 60 

gånger, medan produktiva frågor bara ställdes 20 gånger. Pedagogerna uppmuntrad barnen 

många gånger under genomförandet. I raden uppmuntring räknas (bekräftande) svar, upprep-

ningar och anvisningar.  

 

Varför-frågan ställdes tolv gånger av totalt tre pedagoger. Det låter inte mycket när man jäm-

för med de andra frågeställningarna, men Elfström et al. (2014) anser att varför-frågor ska 

undvikas för att denna typ av frågor är svåra att ge svar på, barnen tystnar eller gissar sig fram 

till svaren (Det går också att läsa i tabell 3. Där syns att bara ett av arton barn ställde en var-

för-fråga). 

 

Under rubriken ”Språkets roll för inlärning” finns att läsa att de olika typerna av produktiva 

frågor är viktiga för barnens utforskande. Det går också att läsa att frågor om att mäta och 

räkna och uppmuntrande frågor ger barn tillfälle att hitta svaren på frågan själv. 
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I  översikten specificeras vilka typer av produktiva frågor som ställdes till barnen under obser-

vationen. Frågor som leder till barns uppmärksamhet och frågor som leder till utforskade 

ställdes mest. Problemfrågan ställdes bara en gång fast det fanns ett problem att lösa. 

 

Översikt produktiva frågor ställt av pedagogerna: 

Frågor Förskola Observation 

Frågor som ökar barns uppmärksamhet 

Hur kan jag sätta på den? A 1 

Vad har Jeanni i hennes ficklampa? A 1 

Hur ska de i? Pröva! A 1 

Vad kan det vara att den (ficklampan) är lätt? A 3 

Hur får man igång ficklampan? B 3 

Hur får ni den att lysa? C 1 

Frågor som gör att barnen räknar och mäter 

Ser ni hur många sakar han hittade?  C 3 

Frågor som får barnen att jämföra och upptäcka skillnader 

Vad behövs för detta?  A 2 

Om du känner på K. ´s ficklampa, är den tung? A 3 

Frågor som leder till utforskande 

Vart kan man sätta på den? B 1 

Varför fungerar inte ficklampan Arij? B 1 

Varför lyser den inte? B 1 

Vad hände? Varför försvinner den (lyset alltså) B 2 

Varför går den inte? B 2 

Frågor där läraren formulerar ett problem 

Hur får vi in dem (batterierna alltså) B 2 
Ovanstående översikt visar vilka typ av frågor som ställdes av pedagogerna i observation-

erna. 

Handlande del 

Observationerna visade att alla barn utforskade på sitt eget sätt men att de flesta behövde sätta 

igång med hjälp av pedagogernas frågor. De barn som fick den icke-fungerande ficklampan 

var de barnen som var mest aktiva i den utforskade processen. De barnen hade en större an-

ledning att undersöka än barnen med den fungerande lampan. Det kom också fram att barnen  

med den icke-fungerande lampan mest undersökte för sig själva, men i några situationer drog 

de in det andra barnet. En flicka delade med sig av sina kunskaper om batterierna: S. (obser-

vation A3): ”Alla krus ska vara så.” och hon visar med fingrarna hur krus ska vara.  

 

Observationerna redovisade även att barnen utforskar med hela sin kropp, ficklampan lyste de 

bland annat i ansiktet, på hakan och på fingret när det drogs i cirklar över ficklampan glasets 

yta. Också bankades batterierna mot varandra och de olika ficklampornas tyngd vägdes, med 

ögonen upptäckte de föremål och kollade nyfiken i boken. 

 

En del barn delar med sig av sina upplevelser men en annan del upplever processen i sig. Det 

ses inga skillnader mellan kön eller ålder. Två av förskolläraren anser i ett informellt samtal 
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efter observationen att enskilda barns karaktär påverkar hur barnet agerar. Dessutom anser de 

att samarbetandet beror på sammanställningen av gruppen, hur väl barnen känner tillit till 

varandra.  

 

Utforskandet av teknik visade sig vara en fantasifull process. Barnen kunde ropa ut i: ”Jag 

hittar en boll.”, fast det var cd-skivor som hängde ner i taket och ”Jag hittar en brandbil med 

bananer”, där bananerna var gula brandslangar (bilaga 6).  

 

Vid tre tillfällen ville barn fortsätta upptäcka ficklampans påverkan på omgivningen, ett barn 

ville inte lämna rummet, ett annat barn ville ta med ficklampan till den fria leken med grup-

pen och det sista barnet kom tillbaka för att lysa på klockan fast hela kroppen visades att det 

egentligen ville upptäcka mer än bara klockan. Att fler barn ville fortsätta aktiviteten visar för 

mig att den har bidragit till ett lustfullt sätt att lära och att barnens nyfikenhet väcktes.  

 

En av pedagogerna tog bilder av boken för hon tyckte att aktiviteten var så inspirerande att 

hon ville fortsätta den med hela avdelningen. Hon anser att kombinationen av boken där bar-

nen aktivt ska leta och har ett mål för att få ficklampan att fungera är en bra start för teknikun-

dervisning och dessutom kan leda till utvidgning av barnens nyfikenhet. De andra båda förs-

kollärarna anser att de borde satsa mer på såna aktiviteter, att det skulle finnas mer tekniskt 

utforskande i deras verksamhet. De såg observationen som ”ögonöppnare”.  

Sammanfattning av resultat gällande observationer  

Språket formar en viktig del av hur barnen tar till sig nya kunskaper. Observationerna visar att 

pedagogerna ställer mest öppna och slutna frågor, där slutna frågor bara kan besvaras med ja 

eller nej medan öppna frågor bjuder in till att formulera egna frågor. Produktiva frågor, frågor 

som hjälper barnen ett steg längre i sin undersökningsprocess, ställdes i mindre utsträckning. 

Av de olika produktiva frågorna var det frågorna som leder till utforskandet som ställdes 

mest. Varför-frågan, som anses för svår för barnen att svara på (Elfström et al., 2014 s73), 

ställdes tolv gånger i nio observationer. Det var däremot bara ett av de arton barnen som frå-

gade varför någonting ”var så”. Totalt ställde barnen sexton frågor där det nästan fanns en lik-

värdig fördelning mellan öppna och slutna frågor. De ställde inga produktiva frågor.  

 

I den handlande delen visade det sig att det är pedagogernas frågor som sätter igång barnens 

undersökande process. Det syns inga skillnader i undersökande processen mellan kön eller ål-

der. Däremot är barnens tillit till varandra och barnens karaktär faktorer som spelar en viktig 

roll på vilket sätt barnen utforskar. Kroppens olika sinnen är utmärkta verktyg för att upptäcka 

saker. Anknytning till barnens värld och intressen bidrar till entusiasm hos barn som visades 

sig här genom att tre barn ville fortsätta utforska ficklampan. 
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Resultat av intervjuerna  

Liksom observationerna är alla namn i presentationen fingerade. De olika förskolor beskrivs 

med bokstäver A,B,C, D och E, där A till och med C  också har deltagit i observationerna. Pe-

dagogen på förskolan A har både genomfört observationen och intervjun, medan förskolorna 

B och C har fördelat intervjuer och observationer mellan personalen. I intervjutillfället på för-

skola E deltog två pedagoger, varav en utbildad grundskollärare och en utbildad förskollärare. 

I tabell 5 presenteras bakgrundinformation av de olika deltagarna. Även här används citat för 

att skapa en djupare förståelse för det som de intervjuade har yttrad.  Citat synliggörs genom 

kursivering av texten. 

 

 

Tabell 5: Bakgrundinformation om deltagarna vid intervjuerna 

Pedagog Andrea Beatric Carla Diana Els Elin 

Förskola: A B C D E E 

Föd: 1973 1978 1972 1976 1974 19XX 

Utbildad till:  Förskollärare Förskollärare Förskollärare Förskollärare Förskollärare Grundskollärare 

Kön: Kvinna Kkvinna Kkvinna Kvinna Kvinna Kvinna 

Arbetar som förskollärare  21 år 16 år 21 år 10 år 20 år 4 ½ år 

Barnsyn förskola: 

Reggio Emilia Regio Emilia Russin ur kakan Blandat Trygghet Språkförskola 

  Blandat  Rutiner Rutiner 

     Trygghet 

     Barn i fokus 

Egen barnsyn: 
Reggio Emilia Inget svar 

Det kompetenta 
barnet 

Det kompetenta 
barnet 

Alla barn är bra 
på något 

Att utgå från barnen 

  Vikten av 
anknytning 

   

Kurs inom teknik: 
Föreläsningar Nej 

Föreläsningar 
2011 och 2012 

Kurs 2013 Nej 
Teknik i 
grundskollärarutbildning 

     Kuser 2011 och 2012 

Tillräkligt kunskap i teknik: Ideér från kursen Kan förbättras Nej  Nej Ja 

Tabellen visar pedagogernas bakgrund i relation till sina kunskaperna inom ämnet teknik.   

 

Tabellen visar att alla pedagoger är föda omkring samma period. Alla är utbildade förskollä-

rare förutom en som är grundskollärare från början. Det finns en variation i arbetsperioden 

som förskollärare från 4 ½  till 21 år. Det syns även att barnsynen på de olika förskolorna är 

olika och kan variera med pedagogernas egen barnsyn. Viktigt för undersökning är att bara en 

av sex pedagoger känner att den har tillräcklig kunskap i teknik och det är pedagogen som 

fick med sig ämnet i sin utbildning till grundskollärare.  

Intervjuerna 

Intervjuarna indelades i mindre rubriker där det då blir översiktligare. 

Teknik 

För att få insikt i pedagogernas tankar kring teknik frågades vad begreppet teknik betyder för 

dem. Här kom det fram många olika betydelsen : många olika saker, från början enkelt, un-
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derlättar vardan, problemlösning, vatten och sand, byggandet, stort område, projektor, un-

dersöka, nyfikenhet, komma på nya tankar…..”. Sammanfattat ett stort område med många 

möjligheter där det upplevs att pedagogerna har svårt att hitta en entydig definition. 

 

Förskollärare Elin använder begrepp som undersöka, hypotes och resultat men förklarar dessa 

ord även för ett för barnen begripligt sätt. Carla använder sig av motsatsord. Diana av begrepp 

som hävstång, stabilitet, hållbarhet och friktion. Andrea, Beatrice och Els nämner däremot 

inga direkta begrepp, men Andrea ger exempel på vardagsteknik i naturen som begreppet häv-

stång kan kopplas till.  

Medvetet jobba med teknik 

Den tredje frågan handlar om att skaffa kunskap om hur ofta pedagogerna medvetet jobbar 

med teknik med barnen. Andrea jobbar medveten med teknik genom exempelvis håvandet, 

förhållande mellan kroppen med håven och vattenkanten, under utedagar. Att jobba medvetet 

med teknik utgörs mestadels av planerade aktiviteter av pedagoger, exempelvis vid utedagar 

och experiment utifrån en bok. Utifrån pedagogernas svar går det att dra konklusionen att var-

dagliga förekommande situationer nästan inte angrips för att genomföra teknikundervisning. 

Detta implicerar även att barnens egna intressen inte syns eller inte följs upp av pedagogerna. 

Däremot nämns byggandet med olika typer av material som ett medvetet sätt att jobba med 

teknik flera gånger. 

 

På den fördjupande frågan:  ”Hur tycket du att det kommer att man inte använder teknik så 

medvetet?” svarade Diana: Jag tror egentligen att det kommer för att det är kanske nytt i för-

skolan. Läroplanen, den reviderade läroplanen, trycker på det med naturvetenskap och tek-

nik. Jag tror att matematik och språk och så där, det har vi jobbat så länge med, det har växt 

naturligt, integrerades i vardan, i jobbet, i tema eller projekt. Det är inarbetat på nåt sätt. Det 

tror jag också teknik kommer att bli men det tar sin lilla tid.”. 

Utmana barnen 

På frågan hur pedagogerna utmanar barnen (3-5 år) till ett teknisk lärande svarar Beatrice: 

”Genom att ställa följdfrågor, då tänker de vidare. Det är lätt att lära sig genom att trycka på 

knappen, det funkar så här. Men de lär sig mer när de själv letar sig fram till svaret, med viss 

hjälp om det behövs…… Oftast är man snabb att ge svar.”. 

I observationerna som utfördes tillsammans med Diana syns att hon lätt erbjuder sin hjälp till 

barnen, men också att hon stödjer barnen med uppmuntringar. 

 

Beatrice menar att det finns rätt enkla grejer som kan användas för att utmana barnens utfors-

kande inom teknik. ”En klädnypa, det är ju teknik. Det är också hävstång i den. Så det behö-

ver inte vara så svårt egentligen. Hur funkar den, hur kan den här klädnypan hålla ihop? Vad 

är det i klädnypan som gör det? Eller plocka isär den och se vad som händer.”. 

Andrea utmanar barnen via deras egen intresse. Tre av de sex pedagogerna anger att de ställer 

följdfrågor till barnet- Elin ger halva svaret och låter barnen resonera kring frågan. Diana ger 

barnen chansen att undersöka och de får plocka isär saker för att hitta lösningen. 
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”Ibland är det bättre att inte veta så mycket om någonting för då är man medforskare. Har du 

ett svar då är det lätt att låta barnen luta emot det där. Så glömmer man bort ens egna teo-

rier. Det kan vara bra att inte vara så kunnig.” redogör Andrea när hon efterfrågas på hennes 

reaktion när barnen skulle fråga hur det är möjligt att dammsugaren sugar upp saker.  

Elin svarar på samma fråga: ”Det säger vi faktiskt till barnen. Bara för att vi är vuxen vet vi 

inte alltid svaret. Det är roligt att vi kan utforska tillsammans.”. Andrea och Diana skulle 

fråga barnen ”Vad tror du?” och låta barnen pröva sina idéer och hypoteser utifrån sina svar. 

Els berättade att hon alltid hoppat över sidan i sin dotters bok som handlade om hur dammsu-

gare fungerar och har därför ingen aning. Hennes kollega Elin säger ”Skönt att det finns ipad 

och projektor så vi kan leta upp det men vi kan också undersöka detta” Beatrice anger att de 

kan titta på en film men också att de kan undersöka detta tillsammans med barnen. Alla yttrar 

idéen att undersöka men det är inte den första reaktionen de ger mig. Deras svar ger känslan 

av att det är en ny tanke som uppkommer. 

Hur utvecklas barn? 

Vid efterfrågandet om hur  pedagogen anser att barn utvecklas inom ämnet teknik anger Bea-

trice: ”Det skulle vara bra att göra om sagan en gång till med barnen.”. Hon tar bilder av 

boken för att ha möjlighet att genomföra aktiviteten med de andra nyfikna barnen som inte 

blev observerade.  Ett barn kom tillbaka efter observationen och ville ta med ficklampan till 

det fria lekandet med kompisarna.  

Elin svarar på samma fråga: ”Learning by doing, att inte bara sitta men pröva sig fram. OK, 

det här var inte svaret. Hur tänker vi nu? Kan vi lösa det på ett annat sätt? Finns det fler sätt 

att tänka?” men hon anser också att: ”Man behöver vara väldigt flexibel och lyhörd som pe-

dagog. ……… att man visar sin entusiasm……. Visar man sig positiv och entusiastisk inför 

barnen då tycker jag att det smittar till barnen.”.  Carla svarar att barnens frågor visar vad de 

kan, visar deras förmåga att ta in ny kunskap, att det alltid finns intresse att utveckla sig. De 

flesta pedagogerna nämner vikten av att barnen får prova, undersöka och upptäcka. Diana till-

lägger att det är viktig att ta tillvara barnens intresse för att de ska utvecklas.   

 

Andrea tycker att förskolans roll i barnens utveckling är att medge för barnen att det inte finns 

ett rätt eller fel svar. Tre intervjuade anger att det borde vara bra att presentera teknik lite mer 

för barnen, att brinna själv lite mer för ämnet. Elin anger att det är viktig att vara lyhörd, flexi-

bel och entusiastisk som pedagog. Din egen entusiasm smittar till barnen. Carla har en lik-

nande reaktion att stimulera och att vara öppen för barnens frågor. Beatrice skulle själv vilja 

brinna lite mer för ämnet och anser att hon skulle kunna tänka sig att gå en teknikkurs. Dessu-

tom är en av förskolans roller att köpa in tekniskt material eftersom hon anser att det är omöj-

ligt att tillverka tekniskt material själv.  

Skillnad mellan tre-och femåringar?  

Alla pedagoger ser skillnader mellan tre-och femåringar. Tre åringar behöver utveckla sina 

tankar, sin uttrycksförmåga. Det behövs en större lyhördhet från pedagogens sida för att veta 

vad en tre-åring vill komma fram till än för fem åringar. Fem åringar har språkförmågan för 

att formulera sina frågor och hypoteser. Beatrice anser att fem åringar besitter en större nyfi-

kenhet och vågar mer, men både Beatrice och Elin anser att det även beror på barnets egen ka-

raktär om det tar mer för sig eller agerar på ett mer tillbakadraget sätt. Diana har uppfatt-

ningen att barnen i olika ålder kan hjälpa varandra att utvecklas och att väcka intresse hos 

varandra.  
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Föräldrarnas yrke 

Två av sex pedagoger anser att föräldrarnas yrke inte bidrar till barnens intresse i teknik. De 

menar att det är beroende av vårdnadshavarnas intresse och hur de agerar på barnens nyfiken-

het och frågor; tycker de att frågorna är jobbiga eller erbjuder de möjligheter för att utveckla 

barnens förmågor. Två anser att de inte kan svara på denna fråga eftersom de inte känner till 

föräldrarnas yrke och Els och Elin menar att vårdnadshavaren är månare om barnens intresse 

när de själv är högutbildade då de känner vikten av en bra utbildning och därför är mer benä-

gen att svara eller utforska tillsammans med barnen.  

Teknik och andra ämnen 

På frågan om ämnet teknik kan bidra till kunskap inom andra ämnen svarar Carla: ”Ja, det 

blir ringar på vattnet……..Det är sällan att saker är isolerad på sig själv…… och då påver-

kar det varandra.”. Matematik och språket nämns fyra respektive tre gånger, men också skap-

andet, bild och fysik nämns där teknik kan bidra i utvecklingen av andra ämnen. Både Bea-

trice och Els tycker att de olika ämnena går in i varandra. Els tycker att naturvetenskap och 

teknik påverkar varandra mest. Diana anser att när man jobbar utifrån ett projekt att man då 

försöker att passa in alla ämnen, men att praktiken visar att fokusen ligger mest på språket och 

matematik.  

Efter intervjun 

Beatrice avslutar intervjun genom att säga att hon tycker att det är hennes okunnighet som får 

som konsekvens att hon inte vågar. Detta tillhör det gamla tankesättet att man behöver ha ett 

rätt svar på barnens frågor. Dessutom anser hon att när man brinner lite mer för ett visst ämne 

då fokuserar man mer på detta.  

 

Carla upplever att det är enklare att följa barnens intresse när man kan arbeta med en mindre 

grupp, då är det möjligt att följa barnens önskemål och intressen som ger en ingång till det 

lustfulla lärandet!  

Sammanfattning intervjuerna 

Ämnet teknik omfattar ett stort område med många möjligheter vilket gör att pedagogerna har 

det svårt att hitta en entydig definition. De jobbar mestadels omedvetet med teknik, vilket en 

av dem anser är en följd av att teknik är ett ganska nytt område i förskolans läroplan och där-

för inte än är inarbetat i verksamheten. Det visar sig att det är mestadels i de planerade aktivi-

teterna som pedagogerna arbetar utifrån ett medvetet förhållningssätt. 

 

Intervjuerna visar att personalen utmanar barnen på olika sätt, nämligen genom att agera uti-

från barnens intressen, att ställa följdfrågor och att låta barnen utforska och upptäcka själva. 

Barnens utforskande process beskrivs olika. Det kan ske genom att söka på nätet, i en bok el-

ler att plocka isär och pröva sig fram. En av pedagogerna anger att hon anser att det kan vara 

bra att inte känna svaret på barns frågor. Då kan hon forska tillsammans med barnen. 

 

Det framkommer även från intervjuerna att pedagogerna anser att barn utvecklas när de tar 

barnens intresse till vara samt att deras egen entusiasm smittar av till barnen. Det nämns även 
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att det är viktigt att stimulera barnen genom att vara öppen för deras frågor. Däremot anger de 

att de själva borde brinna lite mer för ämnet teknik och arbeta mer med ämnet. En kurs i tek-

nik önskas av de flesta. 

 

Pedagogerna har olika insikter kring barnens ålder och utveckling. Några pedagoger anser att 

utvecklingen hänger ihop med barns ålder, men andra anser att utvecklingen är en följd av 

barnets egen karaktär. En pedagog anser att barn i olika ålder kan stimulera varandra och ut-

forska tillsammans. 

 

Om föräldrarnas yrke kan bidra till barns utveckling i ämnet teknik finns inget entydigt svar. 

Däremot anser pedagogerna att olika ämnesområden sällan är isolerade, vilket gör att teknik 

kan bidra till utveckling inom andra områden och vise versa.  

 

Deltagarna anger efter intervjuerna att de på grund av sin egen okunnighet och gruppens stor-

lek (omedvetet) väljer bort att jobba med ämnet teknik.    
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Analys  
 

Analysen uppdelas i två olika delar nämligen observationerna och intervjuerna. Sen kopplades 

de ihop där de tillsammans ger en helhetssyn på mitt syfte. Syftet nås med hjälp av mina frå-

geställningar om hur barn utforskar hur enkel teknik fungerar och hur pedagogerna kan stödja 

barnen i den processen. Deweys empiriska perspektiv är utgångspunkten, som redogörs för i 

kapitlet ”Teoretiska perspektiv”, för mina tolkningar av observationerna och pedagogernas 

svar på intervjuerna. 

 

Analys observationerna 

I resultatdelen är observationerna uppdelade i en språk- och handlande del. Likadan uppdel-

ning har gjorts i analysdelen. 

Språkdel 

Pedagogerna ställer många slutna (60) och öppna frågor (85) och i mindre utsträckning pro-

duktiva frågor (20). Att ställa slutna frågor har till följd att samtalet stannar efter barnets ja el-

ler nej svar. För att öppna en dialog, som Dewey anser är viktig för att barn ska kunna ut-

veckla sina förmågor (Lundgren et al, 2014), behövs det att vuxna ställer öppna eller produk-

tiva frågor där barn får möjlighet att sätta igång sina tankar, reflektera och ventilera sina insik-

ter. Det visar sig att pedagogerna som deltar i observationssituationer försöker att få igång di-

alogen och även med hjälp av produktiva frågor försöker att låta barnen få nya tankar omkring 

hur de kan få igång ficklampan. Dialogen som innehåller produktiva frågor anser Elfström et 

al. (2014) att vara viktig för att barnen ska kommer igång i sin undersökningsprocess. Däre-

mot ställs ”Varför-frågan”, som oftast anses leda till en utebliven reaktion från barn eftersom 

den anses vara för svår att svara på, i genomsnitt 4/3 gånger per observation.  

Barnen i observationerna kände varandra och utförande pedagog. Det gör att barnen känner 

sig trygga och benägna att utföra nya saker. Trots detta ställdes mindre än en fråga per barn 

under observationerna. De flesta var slutna frågor som hängde ihop med att få hjälp av peda-

gogen,  exempelvis: ”Kan du hjälpa mig?”. Barnens öppna frågor ledde inte till ett rabblande 

av information. Däremot möttes barnen  i de flesta fall av en motfråga av pedagogen så att 

barnet skulle kunna  undersöka frågan själv.  

 

Tittas det till varje individuell förskola, så syns det att ju fler frågor pedagogen ställer desto 

fler av barnen vågar att ställa frågor.  

 

En flicka visade den sociala sidan av språket. Något som Dewey anser är viktigt för att dela 

sina erfarenheter, insikter och känslor (Kroksmark, 2011). Flickan gjorde det  genom att för-

klara den tekniska delen av hur batterier ska sitta i en ficklampa både muntligt och genom fy-

siska rörelser till det andra deltagande barnet.  

 

Översikten av produktiva frågor visar att pedagogerna på förskola A och B ställer betydligt 

mer produktiva frågor än läraren på förskola C. De första två förskolor arbetar på ett Reggio 

Emilia inspirerat sätt där man utgår från barns egen kompetens. Den tredje förskolan jobbar 

utifrån ett annat barnperspektiv.  
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Handlandedel 

Det barnet som fick den icke fungerande ficklampan visade det mest utforskande beteende in-

sikt. Det överensstämmer med Deweys tankar, där han menar att man lär sig någonting när 

man har nytta av detta. Här syns också att barnet behöver fundera över hur det ska få igång 

ficklampan, teoretiska tankar och praktiska handlingar paras ihop. Barn vill hitta en lösning 

när någonting är oklart eller när de känner sig ur balans. På vilket sätt barnet undersöker kan 

ha sitt ursprung i den miljö barnet växer upp i och de erfarenheter som barnet har med sig från 

tidigare (Lundgren, Saljö och Liberg, 2014; Kroksmark, 2011). Det som däremot syns i alla 

observationer är att pedagogerna sätter igång och styr barnens undersökande genom att ställa 

frågor.  

 

Det syns inte ett tydligt mönster i om barnet utforskande sker individuellt eller tillsammans 

med andra. 

 

Det visade sig att barnen utforskade med hela sin kropp för att förstå hur de skulle kunna få 

igång ficklampan. Att barnen använder alla sina sinnen anser Dewey som essentiell för att för-

djupa sina kunskaper (Kroksmark, 2011). Att exempelvis känna tyngdens skillnad mellan en 

ficklampa med och utan batterier bjuder barnen information som kan leda till reflekterande, 

utforskande och förståelse som barnen har nytta av i framtiden. Barnen utforskar genom en 

process. 

 

Efter lagningen av ficklampan var barnen inte längre intresserade av hur ficklampans teknik 

fungerade. Däremot blev ficklampan en nyhet som på sitt sätt öppnade ett sorts undersökande 

av ficklampans funktion genom att lysa runt på olika ställen.  

 

Analys av intervjuerna 

Den röda tråden i resultatet av intervjuerna är att lärarens intresse för teknik är av stor bety-

delse om ämnet teknik tas upp i verksamheten. Detta påverkar barnens möjlighet att utöka 

sina kunskaper inom teknik.  

 

De flesta av pedagogerna anser att deras okunnighet inom ämnet teknik har som konsekvens 

att de i mindre mån arbetar med utforskande av vardaglig teknik. Deras egen brist på erfaren-

heter och det gamla tankesätt man som lärare ska kunna besvara barns frågor håller tillbaka 

dem från att ta upp vardaglig teknik. Dessutom är det ett ämne som inte än är inarbetat i verk-

samheten på grund av den relativ kort period som det funnits med i förskolans läroplan. Per-

sonalens okunnighet har som följd att barnens inflytande och delaktighet i vad som arbetas 

med i verksamheten minskar och därmed får de mindre möjligheter att utvecklas fritt (Lund-

gren et al., 2014).   

 

Gruppstorleken anses vara av betydelse för pedagogerna där ett stort antal barn gör att de inte 

kan prioritera att fördjupa sig i ämnet teknik.  
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Ur intervjuerna kommer fram att yngre barn behöver mer lyhördhet och stöd av pedagogerna i 

sitt utforskande vilket överensstämmer med Deweys påstående att barn föds omedvetet 

(Lundgren et al., 2014). Yngre barns bristfälliga talförmåga gör dessutom att de har det svå-

rare att tydligt uttrycka sig.   

 

Det finns ingen entydigt tillvägagångssätt sätt i hur pedagogerna möter barnens tekniska frå-

gor. Vissa pedagoger låter barnen undersöka på ett empiriskt sätt (Learning by doing), plocka 

isär och pröva vilket överensstämmer med Deweys tankesätt. Andra letar upp information via 

olika media som kan ses som att inhämta kunskap i stället för att bygga upp kunskaper genom 

en process (Lundgren et al., 2014).   

 

Sammanfattning  

För att barnen ska kunna utveckla kunskaper inom ämnet är både språk och undersökande be-

teende viktigt. Ur resultaten kan avläsas att det är nödvändigt att pedagogen ställer öppna och 

produktiva frågor. Dessutom är det viktigt att barnen tillåts undersöka det som de är intresse-

rade av. I grupperna där pedagogerna ställer många frågor vågar fler barn yttra sina funde-

ringar och diskutera dessa.  

 

Barnen som får en utmaning inom ämnet teknik (i detta fall den icke-fungerande ficklampan) 

visar ett större intresse i att utforska vidare som kan får en fördjupning när pedagogerna ställer 

rätta, produktiva frågor. Dessutom har det visat sig att barnen använder hela sin kropp och alla 

sinnen för att fördjupa sina kunskaper. 

 

Ur resultatet och analysen kan konkluderas att de olika pedagogerna har spridda tankar av vad 

ämnet teknik kan innebära, vilket delvis kan vara en följd av att ämnet inte tidigare har varit 

med i förskolans läroplan. Å andra sidan kan pedagogernas kunskapsbrist också vara en orsak 

till deras olika syn på ämnet teknik. 
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Diskussion 
 

Här behandlas både metod- som resultatdiskussionen. Diskussionen är kopplad till mitt syfte 

och frågeställningar.  

 

Metoddiskussion 

Mitt syfte med den här studien har varit att ta reda på hur förskolebarn i en ålder av tre till fem 

år utforskar hur enkel teknik fungerar samt hur pedagogerna kan hjälpa barn med detta. Ob-

servationerna och intervjuerna gav information som efter bearbetning och analyser belyste  på 

mina frågeställningar: 

- På vilket sätt upptäcker förskolebarn (3-5 år) hur ett enkel tekniskt föremål som en 

ficklampa fungerar? 

- Hur ser pedagogerna på teknik och anser de hur barnen upptäcker teknik? 

 

Observationer användes för att skapa insikt om hur barn undersöker en icke-fungerande fick-

lampa både i språk och i handlande. En iscensatt situation valdes för att få likadana förutsätt-

ningar så att barnens agerande kunde jämföras på ett likvärdigt sätt i olika förskolor. Den in-

formationen gav inte bara insikt i hur barnen verbalt och fysiskt reagerar, utan även hur peda-

gogerna handlar. Dock kan resultaten av observationerna ha gett en annan bild om en situation 

i den fria vardagliga verksamheten där barnen själva pekar ut det som de tycker är intressant 

att undersöka hade studerats.  

 

Intervjuerna designades för att få insikt i pedagogernas kunskaper och tillvägagångssätt i tek-

nikundervisning, samt för att få information om hur de anser att barn lär sig. Däremot fanns 

det på grund av tidspressen och upptagenhet av eventuella provpersoner ingen tid att testa frå-

gorna, vilket kunde ha förbättrat informationsflödet. Jag har försökt att ställa mig neutral för 

att inte påverka deltagarnas svar, men man kan aldrig veta om det fanns faktorer som har på-

verkat svaren. Dessutom är resultatet av de olika intervjuerna sammanställt utifrån deltagarnas 

tankar och funderingar där vi aldrig kan vara helt säkra på att de har svarat sanningsenligt. 

Däremot har jag under mina olika VFU-perioder upplevt att pedagogerna inte är lyhörda för 

barnens frågor kring vardaglig teknik. Tyvärr tycks det även som de inte ser teknik som finns 

överallt i vardagen. 

 

Kombinationen av observationer och intervjuer tillförde en bred insikt i både barnens utfors-

kande tillvägagångssätt och pedagogernas handlande och inflytande. Det gav även möjligheter 

att få praktisk och teoretisk information som kunde jämföras.  

 

Resultatdiskussion 

Tekniken har, som beskrivit i teknikkapitlet, förändrats över tiden. I dagens samhälle där vi 

kan nå varandra när som helst och var som helst med hjälp av datorer, mobiler och satelliter 

kan vi inte längre arbeta utan teknik och vi behöver ha med oss tekniska kunskaper eftersom 

vi är beroende av dem. Detta anser också Bjurulf (2013a). Utbildningsdepartementet (2010) 

har insett vikten av tidigt utveckling av barnenens tekniska kunskaper, vilket överensstämmer 
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med tidigare forskning (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010). Skolverket har 

tagit över Utbildningsdepartementets rekommendationer och lagt till tekniska mål i förskolans 

läroplan (2010). Däremot visar min undersökning att pedagogerna känner att de behöver mer 

kunskap inom ämnet teknik för att kunna vara lyhörda för barnens intresse. Detta gäller fram-

förallt den teknik som inte går att planera i förväg.  

 

Under observationerna visade det sig att barnet som fick den icke fungerade ficklampan själv 

började utforska problemet. Detta är i överensstämmelse med den teoretiska utgångspunkten 

av denna studie som utgår från Deweys pragmatiska perspektiv där barn lär sig genom att 

göra, men detta står tvärtemot Fleers tankar att man först behöver visa upp för barn hur man 

gör (2000).  

 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) samt Dewey (Lundgren et al., 2014) an-

ser att barn upptäcker med hela sin kropp och alla sina sinnen. Detta blev bekräftat vid obser-

vationerna där jag såg att barnen bland annat vägde, kände, tittade och bankade när de utfors-

kade ficklampan. Detta är helt överens med Bjurulf tankar (2013a) att det finns en koppling 

mellan föremål och emotionell upplevelse. En positiv upplevelse av teknik för barnen vilket 

skapar intresse för teknik. 

 

Tre av barnen från observationerna ville fortsätta undersöka ficklampan, vilket tyder på att de-

ras intresse för teknik väcktes. Denna entusiasm som unga barn visar ska enligt Stables (1997) 

samt Tu i Axell (2013) användas för att utveckla barnens nyfikenhet och utforskande av värl-

den omkring sig. Forskningssituationen tillåt tyvärr inte barnen att fortsätta undersöka fick-

lampan, men pedagogerna angav samtidigt  att de är i behov av inspiration för att arbeta med 

teknikämnet vilket visar sig exempelvis genom att en av pedagogerna tog bilder av boken för 

att arbeta vidare med ämnet i sin barngrupp. Jag anser att pedagogerna behöver mer stöd för 

att teknikämnet inte än är integrerat i dagens verksamhet som de klassiska ämnena. Jag håller 

med Stabels (1997) som anser att pedagogerna behöver mer stöd i utveckling av praktiska si-

tuationer. Ur intervjuerna kommer detta också fram. Här ser jag en roll och ansvar hos Skol-

verket och Utbildningsdepartementet för att informera om det befintliga materialet samt att 

lyfta ämnet teknik såsom de gjorde tidigare med ämnet matematik. 

 

Enligt Fleer (2000) har en brist på kunskaper inom ämnet teknik en negativ effekt på hur barn 

utvecklas. Även forskningen av Pramling Samuelsson i Thulin (2011) visar vikten av pedago-

gens kompetens för barns utveckling. Det verkar stämma då de intervjuade pedagogerna anger 

att de inte är lyhörda för barnens intresse samt inte prioriterar vardaglig teknik på grund av sin 

okunnighet. Utifrån den här undersökningen är det inte möjligt att ge information om barnens 

tekniska kunskaper längre fram i tiden, men jag anser att när kunskaperna inte medges från 

början blir det svårare att ta till sig dem senare i livet. Om man bara lär sig att skriva på datorn 

då blir det svårt att skriva bokstäver med en penna för att det aldrig fick med sig kunskapen 

att hålla i en penna. Därmed blir skrivändandet för hand svårt och då finns det bara en liten 

chans att barnet skriver en berättelse för hand. Jag anser att exemplet kan kopplas till bristen i 

baskunskaper i ämnet teknik, med konsekvenser för framtiden. Även Kress i Thulin (2011) 

anser att barnens utveckling blir påverkat av den miljö pedagogen väljer vilket har till följt att 

pedagogen även påverkar vilket språk barnen får med sig.  
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Ur min forskning kommer det fram att ju mer frågor pedagogerna ställer desto fler frågor stäl-

ler barnen. Detta stämmer överens med den roll som Fleer (2000) tilldelar språket, nämligen 

att språket förbinder barnens tankar och handlingar. Detta väcker frågan om hur pedagogerna 

kan uppnå att barnen formulerar fler egna frågor. Där inte bara Fleer, men även Dewey och 

Siraj-Blatchford och MacLeod-Brudenell båda i Thulin (2010) som anser att  språket och bar-

nens egna frågor är av stor betydelse i barns utveckling vilket betonar att det är det en viktig 

fråga.  

 

Min studie visar att barn fortsatte undersöka ficklampan när pedagogerna ställde öppna och 

produktiva frågor vilket är i linje med det som Thulin (2010) refererar till  Doverberg & 

Pramling Samuelsson (2003), men även Elfström et al. (2014) skriver om. De lyfter vikten av 

denna typ av frågor som anses hjälpa barnen att fundera över problemet och en möjlig lös-

ning. Ur min forskning kommer det bara fram vilken typ av frågor pedagogerna ställer; däre-

mot har jag inte undersökt om de medvetet ställer dem, något som skulle vara intressant att 

forska vidare på. 

 

Dysthe, Hertzberg och Hoel (2011) menar att skrivandet av en forskningsrapport har olika fa-

ser som planering, skrivandet och omskrivande, där ändringar i texten är en följd av ändrade 

tanker och nya insikter som pågår från starten till renskrivningen av texten. Det är precis så 

som det har gått för mig. Under hela skrivprocessen har jag läst genom texten och anpassat 

den efter de nya insikter jag fått. Då och då kändes det tråkigt för att processen gick långsamt, 

men till slut hade det som följd att det framkommit ett dokument. 

Jag anser att vi har hamnat i en ny tidperiod där vi med hjälp av datorer, mobiler och satelliter 

kan nå varandra när som helst och var som helst, vilket har som följd att vi enkelt kan få insikt 

i situationer över hela världen och kan stödja upprop som till exempel vid en naturkatastrof. 

Men å andra sidan för det med sig att man lätt kan påverka varandra på ett negativt sätt, tänk 

på panik som uppstår då ett flygplan försvinner med alla spekulationer som uppstår som följd. 

Får barn inga tekniska grundkunskaper med sig, då anser jag att det kan bli problematiskt 

framöver, då vi inte längre kan leva utan komplicerade tekniska system. 

Förslag till vidare forskning 

Det som inte kommer fram ur undersökningen är om barnen verkligen fick en fördjupning av 

sina tekniska kunskaper under observationstillfället eftersom barnen inte följdes efter obser-

vationstillfället. När barnen blev tillfrågade vad de hade lärt sig var svaret oftast att leta före-

mål, men då och då träder också svar fram som ”Det behövs batterier för att sätta igång fick-

lampan.”. Det är omöjligt att säga om barnen har fortsatt reflektera över det som hände eller 

delat sina kunskaper  med andra. Jag skulle vilja ha sett om och hur pedagogerna tar upp det 

som hände under observationstillfällen med de deltagande barnen. Hur reagerar de när barnet 

börjar prata om ficklampan? Vilka frågor ställer barnen, men också vad gör pedagogerna när 

andra barn bli intresserade? Detta skulle kunna vara intressant för en fortsatt forskning. 

 

Jag skulle även vilja undersöka hur pedagogens relation till barnen och interaktion med bar-

nen påverkar barnens lärprocess, där Thulin (2010) som refererar till Siraj-Blatchford menar 

att det är av betydelse för barnens utveckling. Denna undersökning gav inga möjligheter till 

detta där det var en iscensatt situation. I förlängningen skulle jag vilja undersöka om den 
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barnsyn förskolor arbetar utifrån, exempelvis det kompetenta barnet, Reggio Emilia eller 

Montessori, har betydelse för barnens förståelse för teknik.  

 

Jag skulle även vilja utforska om det verkligen är så att det inte finns tid för experimentell 

undervisning i större barngrupper. Vad är orsaken till att personalen i större barngrupper har 

svårt att jobba med teknik, är det personaltätheten, okunnighet av personalen, brist på idéer 

eller….? 

 

Slutsatser 

Barn lär sig genom att själv få utforska (Deweys learning by doing) där de då sätter igång sina 

tankar och har möjlighet att fundera och diskutera. Barn som använder alla sinnen och hela 

sin kropp utforskar på ett mer aktivt och medvetet sätt. Barn som ställer frågor är nyfikna och 

visar större intresse för att utforska. Därför är det viktigt att pedagogerna stimulerar barnen att 

yttra sina funderingar genom att ställa öppna och produktiva frågor så att diskussion utveck-

las. Detta visade sig tydligt vid observationerna där det barnet med den icke-fungerade fick-

lampan blev mest aktivt. 

 

Ur studien kommer fram att pedagogerna mer eller mindre omedvetna arbetar med teknik. 

Användandet av begreppen teknik och teknikens begrepp (lutande plan med mera) bör utökas 

så att barnen bygger upp en förståelse för teknikens betydelse.  

 

Pedagogerna kan behöva mer tid för att vänja sig vid de tillagda tekniska målen i förskolans 

reviderade läroplan 2010. Dessutom behöver förskolelärarna öka sina kunskaper inom ämnet 

teknik för att kunna vara lyhörda för barnens tekniska vardagliga frågor samt för att oftare 

våga ta upp ämnet.  

 

Framtiden utan teknik är otänkbar och vi använder teknik mer och mer så det är viktigt att 

barn erfar teknikensvärlden så unga som möjligt!  
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Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev föräldrar och barn    

Hej! 

Jag heter Tamara Verhaegh – Berg och studerar till förskollärare på Karlstads Universitet. 

Just nu är jag i full gång med mitt examensarbete inom ämnet teknik i förskolan. 

Genom observationer av barn vill jag ta reda på hur förskolebarn i åldern tre till fem år utfors-

kar hur enkel teknik fungerar. Informationen som observationerna ger, kan ge mig kunskap 

om barnens tillvägagångssätt i lärandet. Resultaten kan även vara till nytta för pedagogerna i 

förskoleverksamhet.  

 

Jag har fått tillåtelse av er förskolechef Namn förskolechef respektive förskola att genomföra 

min undersökning, men jag behöver också få tillåtelse av vårdnadshavare och barn.  

Jag tar hänsyn till Vetenskapsrådet etiska principer som innebär att deltagande är frivilligt och 

kommer att behandlas enligt sekretessen och konfidentialitetens krav. Varken barns eller lära-

rens namn eller namnet på förskolan kommer att framgå i den examensuppsats jag kommer att 

skriva. Innan observationen påbörjas förklarar jag för ditt barn vad vi ska göra och frågar om 

det vill delta. Märker jag under den pågående observationen att barnet inte längre vill vara en 

del av observationen, får det gå undan eller också avbryter jag observationen. Under observat-

ionerna kommer jag att anteckna vad som händer. Resultatet kommer enbart att användas för 

forskningsändamål. Efter genomförd examination förstörs allt insamlat material. 

 

För att få genomföra observationerna behöver jag  båda vårdnadshavarna medgivande. Jag vill 

be er att fylla i medföljande blankett och lämna tillbaka den till ditt barns förskolelärare före 

Datum. Jag skulle vilja be er att lämna blanketten så snart som möjligt så att jag har möjlighet 

att sätta igång med min undersökning 

Ta gärna kontakt med mig om du har några frågor eller funderingar: mejl address och telefon-

numret 
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Vårdnadshavarnas medgivande 
 

0 JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn blir observerat av lärarstudenten. 

0 NEJ, jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn blir observerat av lärarstudenten. 

Förskola: 

…………………………………………………………………………………… 

Barnets namn: 

..……….…………………………………………………………………………. 

Barnets ålder: 

…………………………………………………………………………………… 

Målsmans underskrift: 

……………………………………………………………………………………. 

Målmans underskrift: 

……………………………………………………………………………………. 

Datum: 

……………………………………………………………………………………. 

Telefon: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Inlämna gärna senast datum till ditt barns förskolelärare. 
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Bilaga 2: Missivbrev personal     

 

Hej! 

Jag heter Tamara Verhaegh – Berg och studerar till förskollärare på Karlstads Universitet. 

Just nu är jag i full gång med mitt examensarbete inom ämnet teknik i förskolan. 

Genom observationer av barn vill jag ta reda på hur förskolebarn i åldern tre till fem år utfors-

kar hur enkel teknik fungerar. Informationen som observationerna ger, kan ge mig kunskap 

om barnens tillvägagångssätt i lärandet. Den utförande pedagogen blir då automatisk en del av 

observationen.  

Genom intervjuer av personal vill jag få insyn i hur teknikensvärld inom förskolan upplevs av 

pedagogerna. Intervjuerna ska inspelas. 

Jag har fått tillåtelse av er förskolechef namn förskolechef att genomföra min undersökning, 

men jag behöver också få din medverkan.  

Jag tar hänsyn till Vetenskapsrådet etiska principer som innebär att deltagande är frivilligt och 

kommer att behandlas enligt sekretessen och konfidentialitetens krav. Varken barns eller lära-

rens namn eller namnet på förskolan kommer att framgå i den examensuppsats jag kommer att 

skriva. Innan observationen påbörjas förklarar jag för barnen vad vi ska göra och frågar om de 

vill delta. Märker jag under den pågående observationen att barnet/barnen inte längre vill vara 

en del av observationen, får det/de gå undan eller också avbryter jag observationen. Under ob-

servationerna kommer jag att anteckna vad som händer. Resultatet kommer enbart att använ-

das för forskningsändamål. Efter genomförd examination förstörs allt insamlat material. 

För att få genomföra observationerna behöver jag  din medgivande. Jag vill be dig att fylla i 

medföljande blankett och lämna tillbaka den innan observationen påbörjar. Ger du ditt sam-

tycke men ändrar du dig innan eller efter observationen/samtalet då hör av dig till mig då ute-

sluter jag dig ur undersökningen.  

Ta gärna kontakt med mig om du har några frågor eller funderingar: 

Mejl adress eller telefonnumret 
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Personals medgivande 

O JA, jag tillåter att jag bli observerat av lärarstudenten. 

O NEJ, jag tillåter inte att jag bli observerat av lärarstudenten. 

OJA, jag vill bli intervjuad av lärarstudenten 

O NEJ, jag vill inte bli intervjuad av lärarstudenten 

 

Förskola: 

…………………………………………………………………………………… 

Namn: 

…………………………………………………………………………………… 

Underskrift:  

…………………………………………………………………………………… 

Datum: 

…………………………………………………………………………………… 

Telefon: 

…………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3: Observationsmal    

Observatörens uppgifter:  

Tamara Verhaegh – Berg 

Ensam observation 

Sitter still 

 

Tidpunkt:  

Förskola och lokal: 

 

Start tid observation: 

Paus under observationen: 

Fortsättning observationen: 

Sluttid observationen: 

Paus till nästa observation:  

 

Närvarande pedagog: 

 

Närvarande barn 1: 

Kön 1: 

Ålder 1: 

 

Närvarande barn 2: 

Kön 2: 

Ålder 2: 

 

Hjälpmedel observatören: papper och penna 

Utföring: närvarande pedagog   

Boken ”Leta lejon” av Kristin Dahl & Robert Nyberg 

Ficklampa med två batterier i en ficklampa utan batterier 

Föremål ur boken och två reflekterande smileys 

 

Vid genomföring av observationen antecknas på följande sätt: 

 

Tidpunkt och verksamhet  barnens agerande  pedagogens agerande 
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Bilaga 4: Observationsprotokoll     

 

Inledning: 
 Presentera mig själv och berätta för barnen att jag ska utföra en uppgift från skolan. 

Förklara för barnen varför jag är här och vad jag skulle vilja göra. 

 Berätta för barnen att jag ska observera dem och att jag ska skriva anteckningar för att 

komma ihåg vad som händer. 

 För att barnen ska känna sig trygga med mig frågar jag efter deras namn och får de be-

rätta lite om sig själv och vad de har gjort tills jag kom. 

 Sen frågar jag barnen om de tycker att det är ok att jag tittar på dem och berättar jag att 

om de ändrar sig att de får säga detta till mig, då får barnet gå undan eller avbryter jag 

observationen. 

 Har ni några frågor? 

 

Observation: 
 När pedagogen börjar läsa boken börjar observationen. 

 Antecknar med hjälp av papper och penna i observationsmallen. 

 Skriver ner vad barnen gör och säger och vad pedagogerna gör och säger för att senare 

dela in i: 

o Vilka typer av frågor ställs? (slutna, öppna, produktiva)? 

o Löser barnet problemet själv, tillsammans med barn, tillsammans med pedago-

gen? 

o Finns det skillnader mellan ålder? 

 

Avslutning: 
 Jag tackar barnen och pedagogen för deras insatser. 
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Bilaga 5: Observationens material 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Två likadana ficklampor, en med och en utan 

batterierna men med locket på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föremål pojken och barnen letar efter: bollen, 

loket, duplobitar, brandbilen, lejonet och som 

tack till barnen klistermärken (de sista finns inte 

med i boken).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristin Dahl & Robert Nyberg 
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Här får barnen den fungerande ficklampan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Här får barnen den icke-fungerande ficklampan. 
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Avslutnings fråga. 
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Bilaga 6: Intervjuguide      

 

Inledning: 
 Presentera mig själv och informera pedagogen att jag håller på med mitt examensar-

bete inom ämnet teknik. 

 Informera pedagogerna om syftet av intervjun. 

 Informera pedagogerna att jag ska skriva anteckningar och att hela samtalet inspelas. 

 För att den intervjuade ska känna sig bekväm berättar jag något om mig själv och frå-

gar jag att den också vill berätta något om sitt jobb. 

 Informerar pedagogen att, även om den har get sitt samtycke, kan avbryta intervjun 

när som helst. 

 Här du några frågor? 

 

Intervju: 
 Inspelningen sätter igång. 

 Börjar intervjun med några bakgrundsfrågor som följes upp med frågor om teknik, i 

allmänhet, pedagogen och teknik, barn och teknik och till sist genus och teknik. 

 Har pedagogen någonting annat att tilläga? 

 

Avslutning: 
 Vad tycker pedagogen om intervjun? 

 Tackar pedagogen för att jag fick intervjua den. 

 Inspelningen avslutas. 
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Bilaga 7: Intervjufrågor     

 

Bakgrundsfrågor: 

Namn förskola: 

Hur heter du? 

När är du föd? 

Kön: O man  O kvinna 

Vilket yrke har du? 

O förskollärare  

 O barnskötare 

 O annars, nämligen:  

Vilken utbildning har du ? 

Hur länge arbetar du inom yrket? 

Hur länge har du arbetet på den här förskolan? 

Kan du säga utifrån vilken barnsyn förskolan jobbar? 

Vad har du själv för barnsyn? 

Har du genomfört någon kurs i teknik?  

Om ja, vilken och vilket år?  

Om nej: Känner du att du har tillräckliga kunskaper att undervisa barnen? 

 

Frågor om teknik i allmänhet 

Vad betyder begreppet teknik för dig? Ge några exempel! 

Vilka tekniska begrepp använder du i verksamheten? 

 

Frågor om pedagogen och teknik 

Hur ofta anser du att du jobbar medvetet med teknik med barnen? Kan du berätta hur du gör? 

Utmanar du barn (3-5 år) till ett teknisk lärande? 

 O ja, hur då? 

 O nej, Hur skulle du kunna utmana barnen till ett teknisk lärande på ett enkelt 

sätt? 

Hur skulle du agera när ett barn frågar: ”Hur är det möjligt att dammsugaren sugar upp sa-

ker?”.  
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Frågor om barn och teknik: 

Kan du säga hur du anser att barn utvecklar inom ämnet teknik? Vad ser du är förskolans roll i 

det? 

Sub fråga: Vad Finns det för skillnad mellan 3 o 5 åringar? 

Hur anser du att föräldrarnas yrke bidrar till barns kunskap om teknik? Ge exempel. 

Kan du berätta om dina erfarenheter av barnens sätt att upptäcka/utforska teknik? 

Tycker du att ämnet teknik bidrar till utveckling i kunskap v andra ämne? Motivera! 

 

Frågor om genus och teknik: 

Anser du att det finns skillnader/likheter i utforskandet av teknik mellan pojkar och flickor? 

O Nej 

O Ja, Vilka skillnader/likheter ser du? 

Har du något annat du skulle vilja lägga till? 

 


