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Abstract
The purpose of the study is to demonstrate how children apply simple technology in preschool
through “The Big Five”. Observations and "Interview on the move" are the method choices
that answer the purpose and questions of the study. Observations and interviews have been
conducted in the preschool outdoor environment during a morning and are based on the children's free play where the aim is to start from the children's perspective and reflections. The
situations that have been chosen for the study are based on the children's curiosity and
demonstrated interests. The result of the study shows that two of “The Big Five” are applied
by the children in the preschool outdoor environment and free play. This is demonstrated by
their use of the leaning plane and the wheel from “The Big Five”. It shows by their use of
tools such as exploration, part of the game and through concepts. This is done through a sociocultural perspective where different factors influence children's learning.
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Sammanfattning
Studiens syfte är att påvisa hur barn tillämpar enkel teknik i förskolan genom de fem enkla
maskinerna. Observationer och ”Intervju i farten” är de metodval som besvarar studiens syfte
och frågeställningar. Observationer och intervjuer har genomförts i förskolans utemiljö under
en förmiddag och utgår från barnens fria lek där målet är att utgå ifrån barnens perspektiv och
reflektioner. Situationerna som blivit valda till studien baseras av barnens nyfikenhet och
påvisade intressen. Resultatet i studien visar att två av de fem enkla maskinerna tillämpas av
barnen i förskolans utemiljö och fria lek. Detta synliggörs genom deras användning av lutande
planet och hjulet ur de fem enkla maskinerna. Det sker genom användning av redskap, som
utforskande, del av leken och genom begrepp. Detta sker genom ett sociokulturellt perspektiv
där olika faktorer påverkar barnens lärande.

Nyckelord
Artefakter, Barns perspektiv, De fem enkla maskinerna, Fri lek, Hjulet, Lutande planet,
Sociokulturell teori, Teknik i förskolan
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1. Inledning
I denna studie synliggörs enkel teknik genom de fem enkla maskinerna genom att undersöka
observationer och ”intervju i farten” i barnens fria lek i förskolan. Anledningen till detta
område är det intresset som skapats genom tidigare besök i förskolan och som lett till
temaarbete med de fem enkla maskinerna tillsammans med fyra- och femåringarna på
förskolan.
I ”Förskola i utveckling” (Utbildningsdepartementet, 2010) som är ett kommentarsmaterial
till läroplanen för förskolan synliggörs målen gällande teknik och naturvetenskap och hur de
utvecklades i den nya reviderade läroplanen 2011 (Skolverket, 2011a). Anledningen till detta,
enligt de nya målen, kommer leda till samhällsutveckling samt förutsättningar till
problemlösning av teknik i vardagen.
I förskolan handlar naturvetenskap och teknik om att barnets omgivning och vardagsfenomen
undersöks. När barn via lek ges möjlighet att upptäcka och undersöka väcks en nyfikenhet och
förståelse för naturvetenskap och teknik och deras egen delaktighet i naturens kretslopp.
(Utbildningsdepartementet, 2010, s.14)

Enligt min åsikt påvisar detta hur viktigt det är att belysa ämnet och dess innehåll så att vi
redan i ett tidigt skede skapar motivering, glädje och en positiv uppmuntran till ett fortsatt
lärande i ämnet teknik. Det intressanta i detta är inte hur mycket kunskap förskolans arena kan
erbjuda barnen utan hur den kan lägga en grund för det fortsatta lärandet. Om vi skapar
intresse för teknik redan för det minsta barnet, vad kommer barnet då att ta till sig för
kunskaper i framtiden?

1.1 Syfte
Genom att följa läroplanens strävansmål (Skolverket, 2016) ska barnen utveckla sina
förmågor i att använda enkel teknik i vardagen som skapar förutsättningar till problemlösning.
Genom de fem enkla maskinerna kan dessa mål uppfyllas. Syftet med denna studie är att
synliggöra hur barn tillägnar sig enkel teknik i sin fria lek genom att använda de fem enkla
maskinerna.

1.2 Frågeställning
För att uppnå en fördjupning av syftet och kunna nå ett rättvist resultat behöver följande
frågeställningar besvaras:
 Använder barnen de fem enkla maskinerna i sin fria lek?
 Hur använder förskolebarnen de fem enkla maskinerna i sin fria lek i förskolans
verksamhet?
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2. Bakgrund
2.1 Läroplan
Varför är teknik viktigt att lära sig? I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshem (Skolverket, 2011b) gavs denna beskrivning:
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och samhällets
utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa
problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt
kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska
beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och
miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. (Skolverket, 2011b,
s.278)

I detta citat synliggörs behovet at en närvarande pedagog som synliggör teknik samt varför
teknik är viktigt att lära sig redan i tidig ålder. I förskolans läroplan är ett strävansmål att lära
sig hur enkel teknik fungerar (Skolverket, 2016). I grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet beskriver de teknik på ett mer utförligt och konkret sätt genom att beskriva vad
enkelt teknik kan vara, däribland tekniska lösningar (Skolverket, 2011b). De kan använda sig
av enkla mekanismer, exempelvis de fem enkla maskinerna. Björkholm (2015) identifierar i
sin avhandling vad det innebär att behärska teknik på lågstadiet, som är en bristvara inom
litteraturforskning. Hon utgår i studien från fokusområden där hon baserar sina resultat utifrån
barnens teknikkunnande i relation till hur de behärskar tekniska lösningar och lärandeobjekt i
förskolan. Björkholm (2015) ser brister i att undervisningen sällan utgår från kursplanen och
elevernas erfarenheter. Hennes studie kan däremot bli ett redskap för pedagoger för att se hur
de kan mäta barnens teknikkunnande samt ett stöd för vad undervisningen bör innehålla och
hur de ska gå tillväga. Men hur tillägnar sig barnen kunskaper i förskolan? Barnens lust till att
erövra nya erfarenheter ska präglas av en utmanande, öppen och innehållsrik miljö som
inspirerar till lek och lärande (Skolverket, 2016). Genom att följa läroplanens intentioner ska
barnen erövra kunskaper genom att de:





utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och
förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker
nya sätt att förstå sin omvärld,
Skolverket, 2016, s.9-10

För att integrera läroplanens mål till verksamhetens alla delar är pedagogens roll av stor vikt
genom deras bidrag till en utmanande och stimulerande lärandemiljö (Skolverket, 2015) och
på så vis uppnås kraven som finns i skollag och läroplan (Skolverket, 2016).
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2.2 Teknik i förskolan
Teknik är ett ämne som funnits lika länge som människan. Det man först hittade var föremål
som var tillverkade av släktet homos, våra förfäder, som var över 2,4 miljoner gamla (Sundin,
2006). Det vi vet om teknik är att det är ett redskap som ska underlätta vår vardag
(Skolverket, 2015). Idag är människan mycket mer beroende av avancerad teknik än tidigare.
Nutida exempel på problemlösning inom teknik är att transporteras från ett ställe till ett annat
eller genom att rengöra tänderna. Hur skulle vår vardag se ut utan bilen? Eller att rengöra
tänderna utan tandborste? Det är sådana saker som under årens lopp utvecklats och gjort vår
vardag förenklad. Ser man tillbaka till jägar- och samlarstadiet (Sundin, 2006) finns redan där
tekniska redskap som pilen och kniven, som kallas för kilen som man kan se genom dess
kilform tillhör de fem enkla maskinerna.
2.2.1 De fem enkla maskinerna
Inom de fem enkla maskinerna talar man om det lutande planet, hjulet, kilen, hävstången och
skruven som benämns som artefakter som har syftet att vara hjälpande redskap när människan
utför arbete (Bjurulf, 2013). Dessa fem maskiner har förmågan att förvandla ett arbete från en
form till ett annat, exempelvis hävstången som kan se simpel ut för det otränade ögat men
som kan användas som en maskin att flytta tunga föremål som människokroppen på egen
hand inte klarar (Sundin, 2006). Däremot är inte någon av dessa fem enkla maskiner något
utav värde för oss utan kunskapen att använda dem på rätt sätt. Bjurulf (2013) beskriver vad
de olika maskinerna gör på ett konkret sätt samtidigt som hon menar att barn behöver uppleva
dem med kroppen i förskolans miljö där de fem enkla maskinerna blir en resurs för det.
Genom att uppleva med kroppen lär barnen på ett förståeligt sätt för dem mekanikens gyllene
regel som är: ”Det man vinner i kraft förlorar man i väg” (Bjurulf, 2013). Bjurulf (2013)
beskriver även vikten av att barn behöver uppleva att teknik kan bli både stöd och hjälp i
många situationer för att de sedan ska kunna bli intresserade av ämnet. Det spelar roll för det
livslånga lärandet att redan få ett intresse i tidigare ålder. Genom Bjurulfs (2013) slutsatser
gentemot läroplanens mål (Skolverket, 2016) blir de fem enkla maskinerna relevanta där
barnen får möjlighet att uppleva enkel teknik på ett lekfullt sätt som utgår ifrån barnens
närmaste utvecklingszon.
2.2.2 Pedagogiskt material
För att på ett konkret sätt beskriva de fem enkla maskinerna vänder vi oss till barnserien ”De
mäktiga fem” av Blomfeldt och Karlsson (2015a, 2015b, 2015c, 2016). I denna serie möter
skruven de olika maskinerna som genom samarbete genomför problemlösning i skruvens
vardagliga problem. Exempel på problemlösning sker när skruven ska på picknick på ett berg
men tar sig inte upp med sin skrinda, vilket tur att han stöter på det lutande planet som med
hjälp av sin ”ramp-form” hjälper dem att ta sig upp. Detta är ett teknikmaterial som kan vara
ett verktyg för lärande, inspiration och motivation för barns lärande i förskolan. Axell (2015)
menar att barnlitteratur som inriktar sig mot teknik använder olika sätt att förmedla ämnet.
Genom analys av flertal berättelser kategoriserar hon hur de förmedlar teknikens syfte genom
”Den tjänande tekniken”, ”Den deterministiska”, ”Den nostalgiska” och ”Den
konsumtionskritiska”. Alla kategorier beskriver en viss syn på hur tekniken finns till för
människan, vilket även ”De mäktiga fem” gör genom sin beskrivning av de fem enkla
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maskinerna. Här kan såväl ”Den nostalgiska” som ”Den tjänande tekniken” vara relevanta
syner som boken bidrar med genom att hylla ursprungsmaskinerna som används genom
århundraden och hur de genom sina enkelheter hjälper människan att uppfylla sina
önskningar.
2.2.2.1 Lutande planet
”Det du vinner i kraft förlorar du i väg” är ett sätt att förklara de fem enkla maskinernas syfte
men i de lutande planet blir det väldigt tydligt. Man kan beskriva maskinen genom att gå rakt
upp för ett brant berg eller välja att ta en mindre brant sträcka för att nå toppen, däremot
kommer den istället att bli längre. Det handlar om vår förmåga att resonera vad som är
värdefullt för oss, att orka hela sträckan eller att det ska gå fort. Exempel på lutande plan kan
vara en ramp uppför en trapp eller som i min observation, att testa olika vägar som kommer
att påverka både tid och kraft för barnen.
2.2.2.2 Hjulet
Hjulet sägs först ha kommit till användning genom att snurra drejskivan när krukor skulle
tillverkas för cirka femtusen år sedan (Sundin, 2006). I kategorin ingår även olika typer av
hjul som exempelvis kugghjulet som vi hittar i klockor. Den runda artefakten hittar vi på bilar,
cyklar och sopkärl.
2.2.2.3 Kilen
Kilen har förmågan att bryta isär föremål som exempelvis yxan, men kan också stoppa
föremål som de klassiska dörrstoppen vi ser i varje förskolas verksamhet. Tack vare dess form
har denna artefakt haft betydelse i våra kroppsliga arbeten genom att förenkla våra
arbetsuppgifter.
2.2.2.4 Hävstången
Ett exempel på hävstång är gungbrädan. Gungbrädan i sig är en stor hävstång som med tyng
eller kraft från ena sidan kan lyfta upp tunga föremål på den andra. Detta kan man sedan
använda när något behöver att flyttas, exempelvis en tung stor sten som vi inte orkar lyfta med
våra händer. En hävstång kan se ut på många olika sätt, men det är hållbarheten i jämförelse
med vad som ska lyftas som kommer att vara avgörande för om hävstången lyckas genomföra
lyftet.
2.2.2.5 Skruven
Inte olikt lutande planet så används skruven i samma anda, exempel är att skilja skruven och
spiken då skruven använder en längre sträcka in i föremål men med mindre kraft, spiken
kräver mer kraft i våra slag men använder dock en kortare sträcka. Skruven kan användas för
att sammanfoga olika komponenter men även för att transportera, exempelvis vatten från en
nivå till en annan, denna kallas för archimedes skruv (Sundin, 2006).

2.3 Fysik i förskolan
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och
samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer
och fysikaliska fenomen. (Skolverket, 2016, s.10)

Läroplanen beskriver fysik som en del av de naturvetenskapliga mål som barnen ska
utveckla i förskolan (Skolverket, 2016). En djupare förståelse ger ”Förskola i
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utveckling” (Utbildningsdepartementet, 2010) som beskriver fysiken som en utav de
naturvetenskapliga grenar som bidrar till förståelse av samhällets utveckling. Här
integreras kemi, fysik och biologi som bildar det till naturvetenskapligt mål där de
didaktiska konsekvenserna kommer att leda till en hållbar utveckling. Läroplanen
(Skolverket, 2016) ger också tydliga riktlinjer på vilket sätt barnen ska lära sig som
genom leken och av den lärandemiljö som förskolan ska utmana barnen med. Vad är det
då barnen utforskar inom fysik i förskolan? Vad ska pedagoger och miljö bidra med?
Hansson, Löfgren och Pendrill (2014) beskriver i deras forskningsartikel att det är högst
relevant att naturvetenskap integreras redan i de tidigare åldrarna. De diskuterar hur
man går tillväga för att naturvetenskap ska bli en del av barnens lärande genom att utgå
från barnens frågor och vardagliga händelser som sker i förskolan. I leken kan en
närvarande vuxen utmana och diskutera naturvetenskapliga händelser samtidigt som
observationer av barnens egna observationer kan ge förutsättningar för pedagogen att
utgå från barnens funderingar och intressen (Hansson, Löfgren & Pendrill, 2014).
Larsson (2016) beskriver istället vikten av att som pedagog ha en viss kunskap om de
fysiska fenomen som finns för att kunna möta barnen i deras fysikaliska utforskande.
Ljud och flyta/sjunka inom fysiken är sådana undersökningar som skapar förutsättningar
för barnen att visa vart de befinner sig i sitt lärande och utefter detta kan pedagogen se
till barnets närmaste utvecklingszon. I en forskningsartikel från Skolverket (2014)
inspirerar de hur fysik kan utforskas i förskolans miljö samtidigt som ämnet teknik
integrerar. Här diskuteras friktion och olika sätt att upptäcka materialets påverkan för
det lutande planet – Vad händer om vi åker nedför rutchkanan med galonbyxor? Eller
varför inte olika tyger som sedan kan jämföras genom tidtagning. Gemensamt tycker
både Hansson m.fl (2014), Larsson (2016) och Skolverket (2014) att pedagogen har
betydelse för barns lärande när det gäller att upptäcka och utmana naturvetenskapen i
förskolans arena.

2.4 Pedagogens roll
”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras
och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik” (Skolverket, 2016, s.11). Förutom
de teknikinriktade målen som läroplanen beskriver har pedagogen en betydande roll i barnens
lärande. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) beskriver pedagogernas roll för
att skapa förutsättningar för lärande genom att ha en tillåtande miljö som främjar de sociala
lärandeformen. Viktigt att tänka på är även hur viktigt det är med samarbete mellan pedagog
och barn, trots att vi ofta väljer att lyfta gemenskap och sociala tillfällen som ett möte mellan
barn-barn. Pedagogen är av stor betydelse genom att utmana och stimulera barnen i deras
lärandeprocesser.

2.5 Miljöns betydelse för barns lärande
Inom förskolan brukar man prata om hur miljön påverkar barnen exempelvis den fasta
interiören genom dess långa korridorer eller öppna utrymmen som inspirerar barnen till
spring, hur framplockat material lockar till nyfikenhet eller hur vattenpölar inspirerar till hopp
och skutt för att se vem som blir blötast. Skolverket (2015) belyser förutsättningarna som
finns i miljön och menar på att material och utrustning ibland har påverkan på lekens
innebörd. Skolverket (2015) menar att det behöver finnas tillgång till olika typer av material,
5

en variation av föremål som kan utmana barnens förmågor inom teknik. Utemiljöns klassiska
utseénde bygger på hur en förskola i Sverige generellt ser ut, innehavandet av en sandlåda,
rutchkana och gungställning samt gräsytor, buskar och förråd. Miljön är en kulturell tradition
som erbjuder ett urval av material och artefakter. Genom samspel med omgivningen erövrar
barnen omvärlden som därför bör vara pedagogisk och locka barnen till utveckling av sitt
lärande så att de både stimuleras och utmanas (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006),
inkluderande både material och artefakter.

2.6 Den sociala inverkan i lärandet
Williams m.fl. (2000) har i sin forskningsöversikt beskrivit vikten av samverkan mellan
barnen och hur de hör ihop. De talar samtidigt om riskerna som kan uppstå om individuellt
arbete blir en större del av undervisningen. De vill redogöra för barnens lärande i samverkan
med varandra och hur de samtidigt utvecklar sina förmågor att arbeta tillsammans. Williams
m.fl. (2000) väljer att använda sig av Vygotskji, Piagét och deras efterföljare i deras teoretiska
utgångspunkter för att reflektera och analysera sin studie och lyfter efter det förutsättningarna
för att lära i ett kulturellt och socialt sammanhang. När de naturvetenskapliga
undersökningarna sker kring fysik lyfter Larsson (2016) de dialektiska processer som sker. De
finns både i undersökningarnas genomföranden men även mellan dess aktiviteter, vilket är
den positiva faktorn med ett gemensamt undersökande. Williams m.fl. (2000) utgår istället
från en annan vinkel och beskriver sin forskningsöversikt om begreppet samlärande. Larsson
(2016) och Williams m.fl. (2000) har gemensamt att lyfta de positiva egenskaperna med att
lära i sociala sammanhang, men Williams m.fl. (2000) drar slutsatser gentemot den empiriska
lärandeformen (ibid.). Forskning visar att barn som får förutsättningarna att lära av varandra
får en högre kunskap än den empiriska lärandeformen. Empirisk lärandeform kan förklaras
som en undersökningsform där man antar att världen är som den är och att det är vårt arbete
att utforska den genom att iaktta, observera och beskriva. Lärandet sker igenom att pedagogen
beskriver och förklarar, barnen tar emot kunskapen och därefter sker vanligtvis experiment
och laborationer (Elfström, 2014).

2.7 Barns fria lek
Ordet ”fri” är definerbart beroende på sammanhang. För att beskriva barnets fria lek i
förskolan behöver därför motsatsen visas. Vuxenstyrda eller schemalagda aktiviteter är de
paralleller som kan dras, vilket innebär att rutiner och aktiviteter baserade på vad den vuxne
har planerat eller beslutat kommer att begränsa vad barnen kan och får göra under en viss tid i
verksamheten. Den fria leken i förskolan är istället de stunder som hamnar emellan rutiner
och schemalagda aktiviteter. Den baseras på den miljö som barnet befinner sig i exempelvis
förskolans utemiljö, förskolans innemiljö eller specifierade rum. Dessa utrymmen erbjuder i
sin tur aktiveringsinviter som baseras på den vuxnes föreställningar om vad barnet ska
sysselsättas med (Markström, 2007). Här kan läroplanen (2016) vara en grund för den vuxne i
planering av miljö, inspiration för hur den ska utforma sig integrerat med strävansmål eller
ämnen vilket leder till barnets utveckling och lärande, då miljön ska vila på en pedagogisk
grund. Genom forskning synliggörs barnens agerande i samband med vilket miljö som
erbjudits och om en vuxen är närvarande. Eriksson Bergström (2013) som forskat om
möjligheter och begränsningar i förskolans miljö, kunde i sin studie se om barnen agerade
som den vuxne verkade förvänta sig i förhållande till dennes närvaro, men när de i sin fria lek
fick bestämma blev både miljön och leken annorlunda. Hon tolkar detta till barnens
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handlingsfrihet, vilket innebär att när lekarna inte är vuxenstyrda får barnet möjlighet att
utforska områden och agera på egna villkor.
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3. Teori
Den teoretiska utgångspunkt som användas i detta examensarbete är den sociokulturella teori
som vi känner igen från bland annat Lev Vygotskji (1896-1934). Genom att titta på situationer
utifrån ett sociokulturellt perspektiv använder man ett kulturellt och historiskt sammanhang
för att uppnå en förståelse av vad som sker i kulturella- och sociala möten. Undersökningen
handlar om hur de fem enkla maskinerna ingår i barnens fria lek. Den fria leken vilar till stor
del av barnens olika erfarenheter, kunskaper och relationer till varandra och sin omvärld.
Säljö (2000) beskriver ett sociokulturellt synsätt att tolka dessa lärandesituationer och hur
lärande sker genom de sociala möten som uppstår. Enligt Vygotskji kan man aldrig utesluta att
ett lärande sker, framförallt i kulturella och sociala sammanhang som i exempelvis förskolan
men också tillsammans människor i den fria leken.

3.1 Relevanta begrepp inom det sociokulturella
perspektivet
3.1.1 Språk
Inom den sociokulturella teorin anses språket vara medierande vilket innebär att människan
uppfattar och lär omvärlden genom språket. Genom språket kan vi också förstå och erövra nya
kunskaper där symboler är ett sätt att förstå och begrepp ett sätt att besvara kommunikativa
utmaningar. Björkholm (2015) beskriver i sin avhandling genom reflektion och analys av en
studie gällande barns tekniska lösningar hur användningen av ett ämnesspecifikt språk kan
vara viktig för barnens möjlighet att lära. Björkholm, Andrée, & Carlgren (2016) drar
liknande slutsatser efter att de genomfört en forskningsstudie där de använt sig av sexton barn
uppdelat i grupper. I dessa grupper har pedagogen presenterat uppgifter som handlar om att
sammanfoga en vattenstad ur ”krakel, spektakel”. Genom att använda sig av begrepp menar
Björkholm m.fl. (2015) att pedagogen kan uppfatta vilka tekniska förmågor som barnen har.
Genom val av material och olika sätt att sammanfoga staden kan pedagogen i sin tur använda
sig av den närmaste utvecklingszonen för att bidra till djupare förståelse genom att begreppen
blir avgörande för barnens uppfattning av hur aktiviteten ska genomföras. Vygotskji anser att
språk och tänkande är två huvudfaktorer för detta perspektiv då de möts i ett högre socialt
sammanhang som kopplar ihop individen med omvärlden (Askland & Sataoen, 2014). Inte
helt olikt Sundin (2006) som beskriver teknik som en kulturell produkt genom vårt inlärda sätt
att använda enkla redskap som ett sätt att förenkla våra levnadsvanor. Sundin (2006) beskriver
även språket som den mest överlägsna uppfinning som tillverkats. Tack vare språket kan de
kulturella kunskaperna överföras och fungera i en värld byggd av sociala strukturer. Vygotskji
anser att språket har en viktig funktion i samband med vårt tänkade då det är ett hjälpmedel att
lösa problem som uppstår – både genom reflektion och under den tid problemet ska lösas.
Genom denna funktion blir barnet mer benäget att lösa problemet (Askland & Sataoen, 2014)
3.1.2 Närmaste utvecklingszonen
Vygotskji använder inom den sociokulturella teorin begreppet ”närmaste utvecklingszonen”
som en bättre alternativ till att se barnets utveckling än enbart titta på den ”aktuella
utvecklingsnivån”. Han anser att för att nå utveckling måste man lägga nivån precis ovan den
nivån barnet befinner sig på just nu. Den närmaste utvecklingszonen beskrivs som gapet
mellan den nivå barnet befinner sig på just nu och till den nivå som barnet kan nå. Med hjälp
eller vägledning av en vuxen eller ett annat barn kommer barnet att uppnå den närmaste
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utvecklingszonen. Vygotskji använder här ett citat för att beskriva begreppets syfte ”Det du
kan göra i samarbete idag kan du göra ensamt imorgon” (Askland & Sataoen, 2014).
3.1.3 Artefakter
Artefakter är något som tillverkats av människan, föremål som används för att underlätta våra
mänskliga behov. Artefakter är tekniska föremål inom den sociokulturella teorin som
Vygotskji menar är medierande i vårt lärande. Artefakter har under människans livstid erbjudit
möjligheter till att förändra livsvillkor och uppfylla våra önskemål (Westerholm & Åström,
2002).
3.1.4 Imitation
Imitation är ett kunskapslärande hos barnet som används framförallt i ”den närmaste
utvecklingszonen” som ett redskap att erövra kunskap. Genom att imitera kan barnet sedan
repetera och klara det själv. Genom att människan ständigt är i en pågående kollektiv process
erövras kunskap genom att handlingen eller beteendet sedan kan användas av individen i
andra sammanhang (Askland & Sataoen, 2014).
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4. Metodologisk ansats och val av metod
Under denna del beskrivs undersökningens olika delar baserat på hur undersökningen gått till
väga, vilka metoder som legat till grund för undersökningens råmaterial och hur etiska
ställningstagande påverka när/var/hur undersökningen kom att genomföras.

4.1 Metodval
I undersökningen används två metoder som kompletterar varandra för att nå ett svar på
frågeställningen. Metod ett är en observation som filmas. Fördelen med filmning är att man
kan återgå till situationen och se med ”nya glasögon” för var gång. Studiens metoder baseras
på lämpliga val för att svara på syfte och frågeställning på bästa sätt och därför är en filmad
observation och intervju i farten två kompletterande sätt för att uppfylla det. Lämpliga val
eller metoder som gör undersökningens resultat så rättvist som möjligt avgörs beroende på
vad man tittar efter. Platsen ska avgöras genom att följa barnen (Franzén, 2014) och filmen
fångar upp de tänkta råmaterialet. På detta sätt minimeras risken att utgå ifrån sina egna
tolkningar av vad som händer i barnens fria lek. Filmning av observation blev ett redskap så
att inte barnens ord skulle bli lidande ifall anteckningar skulle ske, vilket skulle kunna leda till
att viktiga detaljer missas i observationen. Detta blev även ett sätt att bevara lekens naturliga
form utan egna tolkningar. Observationen som har genomförts är ostrukturerad som innebär
att den som gör undersökningen inte använder ett observationsschema för registrering av
beteénden (det som sker i observationen) utan noterar genom att vara icke-deltagande
observant (Bryman, 2002). Under observationen blir de deltagande barnen ”intervjuade i
farten”, vilket är en ostrukturerad intervju som enligt Bryman (2002) är ett sätt för den som
utför studien att fånga det den anser vara värdefullt och sedan att man utgår från det i sina
följdfrågor. Detta kan likna ett vanligt samtal mellan individer. ”Intervju i farten” innebär att
frågorna är baserade på händelser som uppstår under situationens gång. Innan metoderna
genomfördes fanns ingen föraning om vart/vem eller hur observationen skulle komma att se ut
och därför blev en strukturerad intervju svår att använda då syftet med metodvalet snarare
hade legat i att ha en viss föreställning med vad man vill få ut av observationen, ett visst mål
samt upprepning och användning av flertal barn för att jämföra deras olika svar. Detta var inte
syftet med denna undersökning. De funderingar som fanns kring metodval var att observation
ifrån början var en självklarthet för att studien skulle utgå från barnens fria lek i deras
utemiljö och tanken var att påverka den så lite som möjligt. Däremot övervägdes de olika
observationsvalen. Skulle observationen vara deltagande? Med detta följer en hel del risker
som kan komma att påverka barnens roller i observationen samt deras agerande och olika svar
(Bryman, 2002). Hade valet legat på en deltagande observation hade det inneburit att mer tid
skulle behöva avsättas för att besöka förskolan och vara en del av den under längre tid där
man kan bilda uppfattning om deltagarna och deras sociala mönster (Bryman, 2002). Samma
sak skulle behövas om observationen var strukturerad, inte bara ett urval av personer ska
genomföras utan platser och tider blir viktiga och påverkar situationen (Bryman, 2002), vilket
återigen riskerar att barnens ”fria lek” inte längre blir fri och resultaten påverkas. En ickedeltagande observation innebär att observatören inte är en aktiv deltagare, utan håller ett
avstånd för att påverka minimalt (Bryman, 2002). Eftersom ett deltagande ändå sker i och
med min närvaro i denna observation är inte heller detta ett helt rättvist begrepp. En korrekt
term för detta metodval kan dörför inte kallas för icke-deltagande observation eftersom
påverkan inte får ske på situationen (Bryman, 2002). Studiens metod befinner sig mitt emellan
de två metoderna eftersom deltagandet inte är aktivt men inte heller uteslutet. Dock utgör
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rollen som en intervjuare en påverkan då frågorna integrerar med situationerna och all närvaro
påverkar alla situationer. Utifrån detta hamnar valet på ”intervju i farten”, som blir den
korrekta termen för deltagandet i leken samtidigt som metoden beskriver min undersökande
roll. Bryman (2002) skulle kunna kalla detta för ”observatör som deltagare”, vilket inte gör
observatören till en deltagare utan snarare en intervjuare i samband med observationen.

4.2 Urval
Studien utgår från en förskola i Mellansverige. Barnen som observerades var fyra till fem år
och ägde rum i förskolans utemiljö. Anledning till förskola och ålder är deras tidigare möten
med mig där vi undersökt de fem enkla maskinerna i förskolans miljö och närmiljö. De
åldrarna var baserade på vilka som var tillgängliga i förskolan under de tidigare möten vi haft
och därför föll det sig naturligt att åldrarna förblev detsamma. Detta gjorde det också enklare
att välja ut situationer som skulle observeras då urvalet minskades och fokuset ökade på de
resterande barnen. Anledningen till en icke-förvald plats för observation var att hitta en
lockande situation utan att påverka barnens fria lek allt för mycket. Genom detta
tillvägagångssätt får man lita på att tekniken finns i varje del av förskolan på olika sätt,
exemeplvis genom pinnen som kan bli en hävstång eller problemlösningen som sker mellan
barnen.

4.3 Genomförande
Här presenteras genomförandet utifrån tidigare aktiviteter tillsammmans med den valda
förskola för studien. För att göra detta konkret beskrivs tidigare möten och genomförandet
utav studien var för sig.
4.3.1 Tidigare möten med förskola
Barnen och vårdnadshavare är bekanta med undersökningen sedan tidigare. Detta gör att mina
besök inte drar till sig extra uppmärksamhet och gör barnen bekväma med min närvaro när det
är dags för den filmade observationen och ”intervjun i farten”. Genom tidigare aktiviteter har
vi skapat en relation som hjälpsamt lett till vetskap om vad barnen känner sig bekväma med,
exempelvis vilka som inte gillar att delta i intervjufrågor eller delta i observationer genom
film. En annan fördel är relationen till vårdnadshavare som skapats genom att de träffat mig
personligen och vice versa. Att ha ett ansikte till studien är positivt och kan hjälpa
vårdnadshavare att känna sig trygga i vad som ska studeras och med vem.
När studien inletts har aktiviteter med förskolans barn genomförts. I dessa aktiviteter har de
fem enkla maskinerna blivit uppmärksammade, men mer fokus har hävstången, lutande planet
och hjulet haft genom att dessa intresserade barnen, vilket gjorde att vi fick avsätta mer tid för
de maskinerna. Vi undersökte de olika enkla maskinerna genom både teori och praktik genom
en variation av undersökningsmetoder, både planerade och icke-planerade aktiviteter. Teori
har innehållit studier av de enkla maskinerna genom böcker ur serien ”De mäktiga fem”
skrivna av Blomdfeldt och Karlsson (2015a, 2015b, 2015c, 2016). Böckerna innehåller
berättelser om hur skruven möter de olika enkla maskinerna och behöver deras hjälp,
tillsammans genomför de problemlösning av vardagliga problem. Barnen har även via
projektor sett filmklipp på undersökningar för att sedan få prova dem själva i praktiken. Ett
exempel på filmklipp är när en man förklarar hur lutande planet fungerar genom att använda
en tegelsten med äppelhjul för att rulla upp för olika lutningar. Vi tog även med oss tekniken
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ut genom teknikpromenader där barnen fick undersöka den närliggande miljön där enkla
maskiner fanns samt planerade aktiviteter som att skapa katapulter med spadar, undersöka
gungbrädan och lyfta/flytta tunga föremål. Ibland undersökte barnen själva och ibland
behövdes mer stöd och gemensamt undersökande för att hitta olika lösningar. Reflektioner
fördes i deras egentillverkade böcker där de målade sina upptäckter och använde sitt
egentillverkade lim för att fästa bilder på det de gjort. Muntliga inspelningar av intervjuer i
farten fördes under temaarbetets gång och detta klistrade jag in i deras böcker. De hade även
miniatyrbilder av de enkla maskinerna i sina böcker som de kunde ta fram och titta på i
relation till aktiviteter. Arbetet pågick under fyra veckor där vi under någon timme tre dagar i
veckan genomförde dessa aktiviteter, reflektioner och undersökningar. Genom temaveckorna
skapades både inspiration och motivation från min sida tack vare barnens positiva
inställningar och intresse att få fortsätta, även när det var tid att återvända till skolbänken.
4.3.2 Genomförandet av studien
Den första kontakten var med förskolechefen gällande den valda förskolan där
examensarbetet och undersökningens syfte beskrivs. Efter detta delgavs ett muntligt samtycke
från chefen och därifrån kunde berörda pedagoger kontaktas. Samma information gavs till
dem och deras muntliga samtycke gavs. Eftersom en observation som filmas kan riskera att
fånga fler barn än de som studien berör så kontaktas alla vårdnadshavare i avdelningen. En
samtyckesblankett (Se bilaga 1) och ett informationsbrev (Se bilaga 2) skrevs för att delas ut i
förskolan på barnens individuella hyllor i tamburen. Fyra dagar senare var alla blanketter
inlämnade och genomförandet kunde ske under en förmiddag. Hade inga intressanta
situationer uppkommit under denna tid fanns det möjlighet att göra nya besök med kort varsel,
därför genomfördes ingen ”test-observation”. Barnen hade precis ätit frukt när det var dags
för att gå ut och leka i förskolans utemiljö och det var här observationerna skulle ske fram till
lunch då barnen går in igen. Till hands fanns en digitalkamera som barnen är bekant med då
pedagogerna på förskolan använder den dagligen. På detta sätt tar inte kameran fokus från
barnens lek på samma sätt som en annan variant av filmkamera hade kunnat göra. Genom att
smälta in som pedagog denna förmiddag i förskolan riskerade inte observationen att påverkas
av andra faktorer som skulle kunnat ske om min närvaro dykt upp mitt i deras lek. Filmningen
skedde vid ett flertal intressanta stunder i barnens fria lek för att sedan välja ut två av dem att
utgå ifrån. Intressanta stunder var de som gjorde de några av fem enkla maskinerna synliga på
ett uppenbart sätt genom exempelvis användning av artefakter som klätterställning och
sparkcykel. Genom detta kunde det uppenbara och det underliggande med teknikanvändandet
belysas i resultatet.
I denna studie kommer lutande planet och hjulet vara i fokus då observation och intervju
resulterade i ett synliggörande av dessa två enkla maskiner. Detta utesluter dock inte att de tre
andra maskinerna utgör en grund för vad de fem enkla maskinerna är och hur forskarens val
påverkar resultatet, därför diskuteras alla fem enkla maskiner stundvis. Den första
observationen landade hos de barn som lekte i klätterställningen. Där finns olika sätt att ta sig
upp och ned genom bland annat rutchkana, hängnät och trädramp med lina, barnen hittade
också egna sätt att göra det på. Observationen fokuserar på de barn som avviker från de
normala vägarna vilket blir intressant när barnen genom intervju i farten får reflektera över
dessa vägar som de valt. Under den andra observationen iaktogs några barn som lekte
”jaging”. De sprang runt huset, ut på gräsplättarna och tillbaka samtidigt som två av de barnen
som använde cyklar i leken stannade upp för att berätta vad de gjorde. Genom intervju i farten
får barnen bland annat reflektera över val av artefakt för att uppnå hastighet. Observation ett
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kom att kallas för ”Observation Klätterställningen” och observation två kom att kallas
”Observation Sparkcykel”. Antalet barn varierade beroende på situation. De som var aktiva i
Observation Klätterställning var tre barn och de som var aktiva i Observation Sparkcykeln var
två barn.

4.4 Databearbetningsmetod
För att minimera risker som kan komma att påverka resultatet används två
databearbetningsmetoder som används fortlöpande med studien. Det ena kallas för ”critical
friends” vilket för denna studie innebär att en vän har kritiskt granskat studiens delar,
diskuterat och bidragit med fler perspektiv och sätt att förhålla sig till ämnet. Ett x antal
handledartimmar har också använts i denna studie, vilket bidrar med kritiska granskningar
utifrån en kollegas perspektiv, peer-debriefing kallas detta (Carspecken, 1996).
Tillvägagångssättet för databearbetning tog sin början då filmerna fördes in på datorn för att
sedan bearbetas ett flertal gånger under ett flertal tillfällen för att få chans att se dem från
olika perspektiv. Filmerna blev sedan transkiberade (Se Bilaga 3, bilaga 4) där råmaterial och
film blev analyserat genom att utgå från studiens frågeställningar: 1) Hur använder
förskolebarnen de fem enkla maskinerna i sin fria lek i förskolans verksamhet?2) Använder
barnen de fem enkla maskinerna i deras fria lek? För att förenkla arbetet utgick analysen
utifrån dessa underrubriker: Använder barnen artefakter? Vart, när och hur? Tillägnar de sig
teknik? Till vilket syfte? Vart blir de fem enkla maskinerna synliga och hur gör de för att
integrera dem med sin lek? Båda observationer samanfattades och ställdes gentemot studiens
frågeställningar för att sedan bilda diagram som presenterar observationens resultat.

4.5 Etiska ställningstaganden
Som forskare används ”God forskningssed” som innehåller forskningsprinciper att förhålla
sig till när en studie genomförs (Vetenskapsrådet, 2011). Dessa principer är dels för
deltagarnas trygghet och dels för att uppnå en högre kvalitet av forskningsarbetet (Bryman,
2002). Examensarbetet anses ej som forskning enligt lag, däremot ska samma regler följas
(Löfdahl, 2014). När reglerna inte räcker till finns etik och moral som stöttepelare. Enligt
vetenskapsrådet (2011) är de uppbyggda av normativa antaganden vilket kan tolkas som det
personliga avgörandet av vad som är rätt och fel. De etiska ställningstagandena tar sin början
redan vid förskolechefen där kontakt via telefon skedde i detta fall, där de fick information
och de delgav muntligt samtycke. I sin tur informerades förskollärarna i respektive förskola
där samtycke skedde muntligt. Nästa i ledet då denna undersökning handlar om barnen blev
att kontakta vårdnadshavare. De överväganden som togs var tillvägagångssättet, hur man
inom en kort tidsram informerar och får tillbaka underskrift för att sedan kunna påbörja de
valda metoderna. Valet låg mellan digitala medel för att kontakta vårdnadshavare och det
traditionella pappersblanketterna – valet hamnade på de traditionella pappersblanketterna.
Detta beskriver Bryman (2002) som ”kostsamt” men i denna studie får vårdadshavare syn på
dem samtidigt som de hämtar barnen på förskolan vilket gör papperblanketter relevant och
effektivt. En vecka senare påbörjas de valda metoderna.
4.5.1 Informationskrav
Till de som är deltagare i studien ska information delges om bakgrund, syfte och vilka
metoder som kommer att användas. Detta underlättar för de personer som ska vara med i
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studien då de även får reda på vilka krav som ställs utav dem. I informationen får de också
veta att de hela tiden kommer att vara anonyma (Vetenskapsrådet, 2011). I denna studie följs
detta genom att vårdnadshavare blir tilldelade information (Se bilaga 2) via ett brev på
barnens hyllor i tamburen.
4.5.2 Nyttjandekrav
De uppgifter som samlas in får enbart användas i denna undersökning och kommer inte att
delges till andra företag eller intressenter (Vetenskapsrådet, 2011). Detta följer studien genom
att tilldela vårdnadshavare denna information i informationsbladet samt att all inhämtad
material runt studien hanteras varsamt genom att ingen annan än forskare kan ta del av den.
4.5.3 Konfidentialitetskrav
Det som gäller för studenten som utför forskningen är att forskningsfrågor gällande
personuppgifter, förskolor, beskrivning av miljö och platsers namn ska anonymiseras eller
undvikas. Detta skulle annars kunna leda till att uppgifterna kan kopplas samman med berörda
personer och deras anonymitet riskerar att brista. Den forskande studenten ska inte heller
riskera att barn eller pedagoger far illa eller blir negativt påverkade genom att behandla
uppgifter som sexuell läggning, religion- politik- eller filosofiska åsikter eller hälsa.
(Vetenskapsrådet, 2011). För att bevara deltagarnas anonymitet i denna studie har de
deltagande barnen i observationerna nämnts med andra namn och den berörda förskolan
beskrivs som en förskola som ligger i Mellansverige. Material kommer att förstöras efter
studiens har färdigställts, däremot kommer studien att bli offentlig och detta är också något
vårdnadshavare kan läsa om i deras informationsblankett.
4.5.4 Samtyckeskrav
Samtyckeskravet innebär att samtliga berörda parter i denna studie ska informeras och sedan
delge deras samtycke, muntligt eller skriftligt (Vetenskapsrådet, 2011). Detta sker i studien
genom att förskolechef kontaktas för muntligt samtycke gällande val av förskola. Sedan
informaras pedagoger och de delger sitt muntliga samtycke. Eftersom barnen i studien är fyra
till fem år behövs ett skriftligt samtycke av vårdnadshavare (Se bilaga 1). Detta bifogas med
informationsblanketten.

4.6 Validitet
Denna studie utgår i från barnens fria lek och vad som sker i den, därför blir observation
lämpligaste metodvalet. Studien undersöker vad barnen tänker kring det de gör så därför är
det lämpligaste metodvalet att fråga barnet, alltså intervju i farten. Hade intervjun varit
strukturerad hade reliabiliteten och validiteten blivit starkare eftersom frågorna blir
analyserade så att de på bästa sätt kan nå syftet (Bryman, 2002), däremot kräver en
strukturerad intervju en väl planerad observation i både material, plats i utemiljön och en teori
om vad som kommer att ske. Detta var inte planen då leken inte längre då kan kallas för fri.
De valda metoderna är de som skapar meningsfullhet och blir sanningstrogna i att nå det valda
syftet men det finns också andra faktorer att tänka på när vi pratar om validitet, exempelvis
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frågor i den ostrukturerade intervjun som baseras på vad som sker i deras lek just nu. Frågorna
hinner inte analyseras innan de ställs och risken i att frågorna leder till icke-relevanta svar blir
högre, eller så kan viktiga frågor gå förlorade, vilket påverkar studiens validitet. Det är viktigt
att från början till slut i studiens process vara medveten om att det finns risker som kan
komma att förändra observationerna som genomförts, exempelvis genom att den forskande
studenten kan komma att förändra situationen från ett barns perspektiv till ett vuxenperspektiv
(Roos, 2014).

4.7 Reliabilitet
I denna studie har observation och intervjuer i farten haft sin utgångspunkt hos barn mellan
fyra till fem år som under en kortare tid har arbetat med teknik i tema. Detta gjordes nyligen i
samband med tidigare möten med barnen och har relevans i reliabiliteten på så vis att barnen
kan koppla ihop studiers frågor med teknik och skulle isåfall kunna påverka barnens svar i
intervjuerna. Hade någon annan genomfört frågorna skulle svaren kunna bli annorlunda, detta
anser jag dock inte har betydelse för barnens kunskaper utan bara vad som blir synligt och
inte. Fortsättningsvis kan man se hinder för reliabiliteten om studien skulle göras igen då
observationen innehåller samtal i farten som liknar ett vardagligt samtal (Bryman, 2002). Det
är enklare att efterlikna en studie som är strukturerad då allt är planerat i förväg istället för en
ostrukturerad som anpassar sig efter vart ”stigen leder”. En annan svårighet är också den
tidigare relation som jag har till den nuvarande förskolan då det kan påverka samtalet i farten.
Här skulle andra förutsättningar krävas för att uppnå liknande relation mellan forskaren och
barnen samt vårdnadshavare och personal i vissa delar av studien.

4.8 Generaliserbarhet
Denna studie utgår ifrån enbart en förskola och båda observationerna utgår ifrån totalt tre
barn. Hade studien istället haft ett annat urval, d.v.s. flertal förskolor, ett flertal barn och ifrån
ett flertal observationer hade resultatet kunna se annorlunda ut. Hade inte de förutsättningar
för att jobba med ämnet teknik funnits hade det också kunnat resultera i ett annat utfall där
andra enkla maskiner synliggjorts. Genom att använda ett observationsschema menar Bryman
(2002) att fler tillfällen för observation ges under en längre tid. Detta skulle kunna förändra
studiens resultat då mönster och skillnader synliggörs samtidigt som barnens intressen och
färdigheter får större utrymme att påverka observationernas utfall.
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5. Resultat
Resultatet utgår från två observationer, Observation Klätterställning (Se bilaga 3) och
Observation Sparkcykel (Se bilaga 4). I Observation Klätterställning deltar tre barn, en pojke
(fem år) och två flickor (fyra och fem år) som i denna studie kallas för ”Johan”, ”Nadja” och
”Yohanna”. De blir observerade runt fem minuter under en förmiddag. I Observation
Sparkcykeln deltar två flickor, samma från Observation Klätterställning, som under samma
morgon blir observerade under tre minuter. Gemensamt för båda observationer är att de
utspelas i förskolans utemiljö.
Syftet med denna studie är att synliggöra barns användning av enkel teknik genom de fem
enkla maskinerna i barnens fria lek. Genom filmad observation och ”intervju i farten” kan ett
resultat presenteras.

5.1 Användning av de fem enkla maskinerna

Barnen använder de fem enkla maskinerna som:
3
Observation
Klätterställning

2

Observation Sparkcykel

1
0
Redskap

Utforskande

Del av lek

Begrepp

Diagram 5.1
Genom en analys av Observation Klätterställningen- och Sparkcykeln kan man se
gemensamma faktorer, som att de fem enkla maskinerna används som redskap som barnen
utforskar och gör dem till en del av deras lek, exempelvis rutchkanan, trädrampen och hjulet
under sparkcykeln. Det som separerar observationerna är däremot barnens användande av
begrepp där ingen utav barnen i Observation Klätterställningen använder begrepp som är
relevanta inom teknik trots deras tidigare erfarenheter inom ämnet. I Observation Sparkcykeln
beskriver ett barn däremot varför hon behöver farten i deras lek och varför sparkcyklarna
isåfall är rätt redskap eftersom det går fort, men hur går det fort? –”För att vi tar i och sen
hjälper ju hjulen till”. Detta påvisar kännedom kring begreppet fart, och hastighet genom att
reflektera hur hjulen får sparkcykeln att gå snabbare. Begreppet hjul används i reflektion av
tekniska fenomen och både teknik och fysik integreras i leken samt och hur barn reflekterar
kring teknik och fysik även om inte begreppen används i det vardagliga språket. Detta sker i
samband med frågor från forskare som kräver att barnet funderar över vad som sker.
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Barn i den fria leken använder redskap som:
3

Observation
Klätterställning

2

Observation
Sparkcykel

1
0
Lutande
planet

Hjulet

Kilen

Hävstången

Skruven

Diagram 5.2
Genom resultatet ser man hur barnen genom olika sätt undersöker redskap. I Observation
Klätterställning undersöks lutande planet och i Observation Sparkcykeln undersöks hjulet.
Undersökandet av det lutande planet blir som tydligast när barnen åker nedför rutchkanan i
klätterställningen men barnen undersöker även andra vägar både genom att ta sig ned och upp
tillbaka via trädrampen med rep, repstege och egna påhittade vägar. De egna valda vägarna är
exempelvis när Yohanna i slutet av observationen svingar sig upp och ned med fötterna först
uppför repbron. Hon hänger repen mellan hennes knän och drar upp sig. Genom frågor
gällande deras val av vägar reflekterar barnen över hur olika vägar har olika grad av
svårigheter (jobbigt/lätt, långsamt/snabbt). Förskolans utbud av redskap är ett sätt att tolka
barnens användning av de enkla maskinerna i leken, i detta fall lutande planet och hjulet.
Hade barnen fått andra förutsättningar, annan miljö eller observerats vid ett annat tillfälle
skulle en annan enkel maskin kunnat synliggjorts, exempelvis vid gungbrädan där hävstången
istället skulle ha används som ett redskap i leken.
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5.2 Barnens användande av teknik och fysik

Barnen använder teknik och fysik integrerat
genom:
3

Observation
Klätterställning

2

Observation
Sparkcykel

1
0
Redskap

Utforskande Del av lek

Begrepp

Diagram 5.3
I Observation Klätterställningen använder ett av barnen en träramp att ta sig ner för
klätterställningen. Istället för att glida nedför rampen på fötter sätter hon sig ner på rumpan
och glider ner. Alla tre barnen tar fäste med fötter för att ta sig upp och utforskar sedan
hastighet och friktion nedför rutchkanan, både glidandes på rumpa och skor. Ett av barnen
reflekterade över situationen och berättade att det gick långsamt att glida med både rumpa och
fötter. Ett annat barn åkte efter och reflekterade över samma sak och efter ett nytt test nedför
rutchkanan med enbart rumpan glidandes konstaterande hon att det gick snabbare på det
sistnämda sättet. Sammanfattningsvis kan vi se hur alla tre barn i observationen under
upprepande gånger använder teknik och fysik integrerad genom redskap, i detta fall lutande
planet. Dess olika vägar utforskas i deras lek. Genom Observation Sparkcykeln blir både
redskap och utforskande synligt genom deras användning av sparkcykeln och samtidiga
utforskande av hjulets funktion. Nadja beskriver även hur människans kraft påverkat hjulets
hastighet vilket visas även i verbal form att Nadja är medveten om hur fysiska fenomen
påverkar tekniska artefakter, även om det är fåtal begrepp som beskrivs. Nadja använder
hjulet som begrepp vilket visas i resultatet. Både Nadja och Yohanna erövrar fysik och teknik
genom lek.
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5.3 Barnens uttryck av kunskap

Barnen erövrar teknik genom:
3

2

Observation
Klätterställning

1
Observation
Sparkcykel
0
Närmaste
utvecklingszon

Imitation

Sociala
gemenskaper

Artefakter

Diagram 5.4
I Observation Klätterställning utforskar Johan de ”vanliga” vägar som klätterställningen
erbjuder men utmanar även sig själv genom att testa nya vägar genom hålen i repen. Nadja
imiterar Johans väg och visar stolthet genom att ropa på fröken och berätta vad hon lyckats
med. Johan testar sina gränser på egen hand medan Nadja ännu en gång tittar på hur Johan tar
sig ned för klätterställningen, imiterar genom att välja samma väg som Johan men utmanar sig
genom att utveckla rörelserna. Medan Johan väljer att glida nedför trärampen på sina fötter
halvspringer Nadja baklänges samtidigt som hon håller i ett rep som följer rampen. Detta
inspirerar henne till ytterligare utmaningar att ta sig ned för klätterställningen genom olika
tillvägagångssätt. Yohanna som tagit en mer avvaktande och distansierad roll visar sig ha
iakttagit de olika vägar som Johan och Nadja utforskat, imiterat lite i bakgrunden genom att
följa Johan och Nadja i utforskandet men sedan avvikit och valt en annan väg ned genom
rutchkanan. Däremot har Yohanna iakttagit de andra barnen och utmanar sedan sig själv med
att hitta en ny väg att ta sig upp. Gemensamt utmanar alla barnen sig själva.
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6. Diskussion
I detta kapitel kommer metoddiskussion och resultatdiskussion att diskuteras var för sig.

6.1 Metoddiskussion
Genom att göra en litteratursökning märks det fort att det finns ett begränsat antal med
forskning kring ämnet ”de fem enkla maskinerna”. Utbudet av teknik är däremot större men i
stor brist i jämförande med andra förskoleämnen som exempelvis barns matematiska
utveckling (Utbildningsdepartementet, 2010). Detta anser jag är en av de viktiga anledningar
till varför denna studie är relevant. Precis som alla studier finns faktorer som påverkar
resultatet, bland annat brist på forskning och urval. Valet av förskola berodde på en del
faktorer så som tidigare aktiviteter tillsammans med barnen som skulle bidra till ett ökat
förtroende för forskares närvaro och vetskap om studien och dess handling. Genom de
tidigare aktiviteter med barnen fanns en relation mellan forskare-barn om inte den faktorn
fanns skulle studiens resultat kunna bli påverkat genom att barnen inte känner samma
trygghet. Det skulle resultera i att forskaren inte vetat vad barnen känner sig bekväma och
obekväma med när barnen besvara intervjufrågor eller känna bekvämlighet att leka med
filmande i närheten. Val av en annan förskola skulle kunna påverka studien genom utbud av
andra förutsättningar i deras utegård och materialets tillgång.
Andra påverkande faktorer är antal barn, ålder och kön. Åldern var förutbestämd genom de
tidigare aktiviteter som skett mellan forskare och barnen i förskolan. Enbart fyra- och
femåringarna arbetade med teknik på den valda förskolan. Antalet barn och kön bestämdes
utifrån hur barnens lekar tog form. Det som avgjorde valet var synligheten av de fem enkla
maskinerna. Hade det varit en annan förskola hade också detta kunnat se annorlunda ut och
bidra till andra resultat. Att utföra studien på flera förskolor skulle också påverka resultatet
men det skulle snarare belysa skillnader och likheter än studiens syfte. Flera besök på andra
förskolor skulle också kunna bidra till att ”säkra” de resultat som denna studie har visat. I
valet av förskola var däremot inte utemiljön en del av urvalet utan den fick man ”ta som den
var”. Anledningen till detta beror på att miljön är en del av undersökningen, vad den
innehåller för typ av material och artefakter, därför blir den intressant oavsett hur den ser ut
och bör inte finnas i urvalet. Genom att låta barnens intresse och nyfikenhet visa attraktiva
platser i utemiljön blev observationen formad utifrån barnen vilket ger ett tydligare resultat än
om motsatsen skett. Andra faktorer som skulle kunna påverka studiens resultat är om
observationens struktur skulle förändras som en förbestämd plats att genomföra observationen
(plats i utemiljön), observationen genomförs inomhus, observationen genomförs flertal gånger
eller har fasta intervjufrågor.
I metoden används som närmast en icke-deltagande observation där observatören påverkar
minimalt (Bryman, 2002) och ”intervju i farten” som genomförs under filmning. Forskarens
roll beskrivs däremot mer rättvist i denna studie som ”observatör som deltagare” vilket skapar
medvetenhet kring hur närvaron påverkar observationerna. Som en deltagare hade risken för
påverkan varit hög samtidigt som en icke-deltagare skulle varit likamed ingen påverkan
(Bryman, 2002) vilket det ändå finns risk för i denna studie. Eftersom ”intervju i farten”
genomfördes finns en viss påverkan som kan komma att påverka resultatet genom exempelvis
ledande frågor. Hade andra metodval genomförts hade också resultatet kunna komma att
påverkats. En deltagande observation hade inneburit att min roll hade påverkat situationen
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betydligt mer och barnens ”fria lek” hade kunnat riskeras att gå från fri till inramad beroende
på situation, eller såkallad brist på handlingsfrihet som Eriksson Bergström (2013) skulle
kunnat förklara det. Det skulle kunna vara så att ett deltagande gör observationen för styrd av
forskarens behov av att nå ett förväntat resultat att barnen istället agerar på det sättet som
förväntas av dem enligt Eriksson Bergströms (2013) teori. Däremot kan vi inte undgå från hur
forskning visar att en vuxens närvaro kan både främja och stimulera barnens lärande genom
sitt deltagande (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). Anledningen skulle
kunna vara graden av deltagande precis som forskarens roll i denna studie.
Tack vare ”intervju i farten” blev barnens reflektioner och tankar synliga samtidigt som
frågorna leder barnen till reflektioner runt ämnet teknik, just detta sker när Nadja besvarar en
fråga om varför cyklarna går snabbt i Observation Sparkcykeln: ”För att vi tar i sen hjälper
ju hjulen till” (Se bilaga 4). Genom att föra en observation utan intervju försvinner dessa
vilket inte utesluter att barnen reflekterar runt teknik men det hade definitivt krävt mer tid,
återkommande observationer och större tolkningsförmåga från forskarens sida. En
strukturerad intervju är ett metodval som övervägdes innan genomförandet. Detta skulle leda
till struktur i frågor som blir lättare att jämföra om observationen skulle ske flertal gånger
samtidigt som det förenklar transkriberingen av resultat (Bryman, 2002). Däremot är
nackdelen att observationerna skulle behöva genomföras flertal gånger, samma tid och plats
(Bryman, 2002) vilket gör att den ”fria leken” återigen inte blir ”fri”. Filmning var inte heller
en självklarhet i studiens början. Hade inte genomförandet haft ett kompletterande redskap
som film hade det funnits flertal risker. Utan filmning finns bara en chans att se vad som
händer i situationen samtidigt som anteckningar och intervju ska ske. Om man ska vara trogen
det barnen berättar utan att riskera att deras perspektiv försvinner är filmning ett sätt att
bevara det genom att man på ett strukturerat sätt kan förhålla sig till barnens egna ord i
efterhand (Roos, 2015). Genom intervju kommer även barnens tankar fram vilket möjliggör
att vi får ta del av dem. Utan filmning riskerar även andra faktorer som fel fokus. Forskaren
lyssnar till ett barn samtidigt som barnet bredvid gestikulerar i bakgrunden som har ett
intressant värde för studien. I en film blir detta synligt, utan film går dessvärre stunden till
spillo. Intressanta stunder utifrån studien är exempelvis när barnen visar på lärande genom
imitation. Sådana händelser hade varit svåra ur forskares synvinkel att reflektera över utan att
kunna se situationen flertal gånger.

6.2 Resultatdiskussion
Syftet med studien baseras på nyfikenhet som finns för teknik inom förskolans ramar.
Intresset blev större under de teknik-aktiviteter som tidigare skett tillsammans med dessa barn
och redan där bestämdes studiens handling ”de fem enkla maskinerna”. Inriktningen och
studiens syfte landade efter många reflektioner kring att synliggöra ”hur barn använder sig av
enkel teknik i den fria leken” och genom att utgå ifrån en frågeställning som inriktar sig mot
de fem enkla maskinerna, hur använder sig barn av de fem enkla maskinerna i sin fria lek i
förskolans verksamhet?
Utifrån Observation Klätterställningen och Observation Sparkcykeln speglas läroplanens mål
(Skolverket, 2016) där barnen i sin fria lek tillägnar sig teknik genom att visa på nyfikenhet
och lust att leka och lära, använda sig av begrepp så som hjul, ser samband när de diskuterar
hjulens förmåga att framföra dem i högre hastighet samt upptäcker nya sätt att förstå sin
omvärld genom dessa erövrade kunskaper (Skolverket, 2016). Barnen undersöker artefakters
funktion genom att undersöka exempelvis lutande planets olika vägar och friktion vilket är
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olika typer av förmågor att tillägna sig enkel teknik och fysik i förskolans arena (Skolverket,
2011b) . Inte bara förskolans läroplan (Skolverket, 2016) initierar vikten av detta men även
grundskolans läroplan (Skolverket, 2011b). Tekniska lösningar, som barnen använder i
Observation Sparkcykeln när de använder hjulet för att uppnå fart i sin lek har betydelse i sin
förståelse för hur teknik fungerar och hur enkel teknik kan tillämpas i vår vardag.
I båda observationer kan vi se hur miljön har betydelse för barnens utforskande och hur
material som finns till hands påverkar vad barnen tar med in i sin fria lek. I de observationer
som genomförts använder barnen miljöns utformning genom att kunna cykla runt huset, ha
asfalterade vägar och möjlighet till att ”breda” ut sin lek. Detta är ett sätt att bevisa hur den
pedagogiska miljön har betydelse för barnens utveckling genom att integrera utmaning och
inspiration i miljön leder till lek och lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).
6.2.1 Användning av de fem enkla maskinerna
I studiens resultat ser man hur två av de fem enkla maskiner används som redskap, men hur
alla fem blir en del av barnens utforskande och som en del av deras lek i båda
observationerna. Begreppsuppfattningen var enbart synlig i Observation Sparkcykeln
däremot. Men varför är begreppen viktiga? ”Genom språket lär vi om vår omvärld”, vilket
även Nadja visar när hon visar på förståelse för hur något går fort (fart) och vad som krävs för
att uppnå hastighet. Samtidigt visar hon på hur man använder de fysikaliska begreppen i vår
vardag vilket visar på hur lärande sker i kulturella och sociala situationer (Säljö, 2000).
Begreppen kan senare bli ett stöd i pedagogens arbete genom att det synliggör barnens
tekniska förståelse (Björkholm, Andrée & Carlgren, 2016), men det gäller också för
pedagogen, eller i denna studie forskaren att man inte undviker att använda begrepp då de
gynnar barnens lärande (Björkholm, 2015). I denna studie använder Nadja fart men utifrån det
begreppet kan pedagogerna utveckla lärandet genom att introducera ytterligare fysikaliska
begrepp som dragningskraft och luftmotstånd. Ur ett teknikperspektiv kan mekaniken bli
relevant att använda som nästa steg i lärandet. Genom detta perspektiv och fokus på begrepp
kan barnen uppnå den närmaste utvecklingszonen (Askland & Sataoen, 2014).
I resultatet kan man också se hur lutande planet integrerades i Observation Klätterställning
och hur hjulet integrerades i Observation Sparkcykeln. Utifrån studiens resultat ser man att
barnen använder både lutande planet och hjulet i den fria leken. Utforskandet som sker av det
lutande planet görs på ett medvetet sätt genom barnens egna intentioner men också genom
miljön som agerar utmanande i samverkan med barnen. Genom den fria leken och en
tillåtande miljö har barnen förutsättningar för ett samlärande vilket Williams m.fl. (2000)
anser ökar lärandet i jämförelse med den empiriska lärandeformen. I de tidigare mötena
tillsammans med barnen innan studiens början har barnen tillsammans med mig använt en
empirisk lärandeform genom att läsa ”Skruven möter hjulet” och sedan utforskat hjulet. Detta
visar på att den empiriska lärandeformen har lagt grunden för de fortsatta lärandet, även om
det bara kompletterar lärandet eller har givit barnen inspiration för att fortsätta undersökandet.
Detta visar också på hur det pedagogiska materialet i verksamheten har betydelse för att
uppnå den närmaste utvecklingszonen. Axell (2015) menar att litteraturen har betydelse för
hur barnet uppfattar teknik. Exempelvis i Observation Hjulet menar Nadja på att hjulet hjälper
dem att få fart som i sin tur leder till att de kan få upp hastigheten för att på ett effektivt sätt
leka deras lek där de behöver vara snabba. Nadja beskriver genom sina handlingar att teknik
är ett redskap som underlättar eller ”tjänar” människan. ”Den tjänande tekniken” kallar Axell
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(2015) detta och skulle kunna vara Nadjas uppfattning av teknik när vi bearbetat ”Skruven
möter hjulet”.
Klätterställningen har förmågan att locka, stimulera och utmana barnen (Pramling Samuelsson
& Sheridan, 2006) vilket tydliggör hur miljön påverkar och inspirerar barnen till utforskade.
Klätterställningen har förmågan att tilltala barnen och leder till att barnen använder en av de
fem enkla maskinerna i sin fria lek. Detta påvisar betydelsen en pedagogisk miljö och
betydelsen av ett utbud av material och artefakter (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006)
som i sin tur leder till lek och lärande. Detta ser man även i Observation Sparkcykel, där
utbudet material så som sparkcykeln bidrar till lärande kring just den artefakten, dess funktion
och användningsområden. Är det då brist på artefakter och tilltalande material som är
förklarningen till bristen av de resterande enkla maskinerna i observationerna? Eller är det
helt enkelt valet av situation som sätter vissa enkla maskiner mer i fokus än andra? Det vi kan
se är att de fem enkla maskinerna inte integrerar med varandra i observationerna, varför?
Beror det på forskningsvinkeln, att fokus läggs på det som är mest synligt? Eller är det
redskapen i sig som fyller en viss funktion, och då behövs enbart en i taget för att lösa
problemet? Isåfall skulle en längre observation kunna resultera i att flera enkla maskiner
skulle bli synliga i barnens fria lek.

6.2.2 Barnens användande av teknik och fysik
Resultatet visar att samtliga barn ur båda observationerna använder någon av de fem enkla
maskinerna som redskap, i deras utforskande och som en del av deras lek. Gemensamt har de
även att teknik och fysik integrerar i båda observationerna. I Observation Klätterställning
utforskas lutande planet samtidigt som fart och friktion blir synligt i barnens olika försök att
åka ned för rutchkanan. I Observation Sparkcykel används hjulet och sparkcykeln som
artefakt samtidigt som farten och barnets egna påverkan på artefakten beskrivs. De tydligaste
tecknen på att fysiken integrerar i utforskandet av de fem enkla maskinerna är barnens
utforskande kring friktion och fart (Skolverket, 2014), som reflekteras över i Observation
Sparkcykel. Genom gemensam lek finns förutsättningar för dialektiska processer (Larsson,
2016) vilket bidrar till kunskapsutbyte och utvecklande av lärande. I observationerna saknas
pedagog eller intervju-frågor som skulle kunna rikta frågorna i deras utforskande kring
fysiken genom att inspirera med olika material man kan använda sig av för att påverka
friktionen i rutchkanan – detta anser jag däremot skulle påverka fokuset från studiens syfte
från de fem enkla maskinerna till fysik. Men utesluter det ena det andra? Trots att det är två
separata ämnen väljer läroplanen att slå ihop naturvetenskap och teknik i deras strävansmål
(Skolverket, 2016) samtidigt som observationen i sig påvisar hur de integrerar vid flera olika
tillfällen. Avsaknad av pedagog i barnens fria lek kan däremot hämma barnens
kunskapsinlärning och i dessa observationer fokuserar jag främst på teknik. Larsson (2016),
Williams m.fl (2000) och Björkholm m.fl. (2016) har alla gemensamt att de ser pedagogen
som en viktig del i barnens lek där pedagogen ska bidra att stimulera, reflektera och utmana så
att barnen kan utveckla sina tekniska kunskaper. Däremot visar Eriksson Bergström (2013)
positiva faktorer med att låta barnens lek vara fri utan pedagogens närvaro genom att det
bidrar till att barnen får större utrymme för egna handlingar och har större förutsättningar för
att bestämma plats och lek utifrån deras egna intressen. Barnen har därför i denna studie utgått
ifrån sina egna intressen i val av lek, vad de ska undersöka och genom vilka artefakter som de
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vill använda sig av, samtidigt som deras kunskaper blir synliga i deras tolkning eller
användning av begrepp (Björkholm, 2015).
6.2.3 Barnens uttryck av kunskap
I Observation Klätterställningen använder alla tre barn närmaste utvecklingszonen. Johan
genom att utmana sig själv genom att börja vid de trygga ”vanliga” vägarna uppför
rutchkanan för att sedan iaktta och prova på nya vägar. Vad Johan har för tidigare erfarenheter
av artefakter kan inte avgöras, däremot utifrån denna observation erövrar han kunskaper om
lutande planet genom sitt utforskande. Nadja imiterar Johan och uppnår på så sätt den
närmaste utvecklingszonen genom att ”det vi kan göra tillsammans idag kan jag göra själv
imorgon”. Dessa slutsatser görs genom att anta att det inte är hennes första gång i
klätterställningen, däremot visar hennes kroppsspråk och bekräftelse av pedagog på att hon
med stolthet har erövrat en utmaning. Yohanna precis som Nadja imiterar. Hon iakttar först de
andra barnen för att sedan prova själv och lyckas. Hon utmanar sedan sig själv genom en helt
ny väg. Här iakttar Najda för att sedan fråga hur Yohanna gjorde och om hon kunde lära
henne. Med vägledning från kompetent jämnårig uppnår hon den närmaste utvecklingszonen
(Askland & Sataoen, 2014).
Utifrån resultaten synliggörs vilka redskap barnen använder, hur de integrerar dem med leken
och hur plats, material och samverkan påverkar lekens handlingar. Utgår vi ifrån studiens
syfte så använder barnen några av de fem enkla maskinerna och dess redskap i deras fria lek
för att utforska hur ett arbete kan förvandlas till ett annat, detta ser man i framförallt i
Observation Klätterställning när de får reflektera över om en väg jämfört med en annan är
lättare/svårare, långsammare/snabbare. Varför är barnen nyfikna över detta? Söker barnen
utmaningar? Inspireras de av de tidigare teknik-aktiviteter? Det skulle kunna vara den
kulturella bemärkelsen av artefakten som tilltalar barnen och deras utforskande, vilket isåfall
skulle förklara barnens användning av de fem enkla maskinerna som ett sätt att erövra nya
kunskaper om vår omvärld. Barnet lär då ur ett socialt sammanhang för att sedan tillägna sig
kunskaperna och på egen hand använda dem (Askland & Sataoen, 2014). De lär både genom
det verbala- och kroppsliga språket. Johan använder de sociala egenskaperna till stor del av
kroppsspråk medan Nadja uttrycker vad som händer verbalt, men även Yohanna som till en
början använder kroppsspråk avslutar observationen genom att vägleda och reflektera verbalt.
Gemensamt använder alla barn artefakter som medierande i deras kunskapshämtning. Genom
att anta att artefakterna används för att förändra våra livsvillkor och uppfylla våra önskemål
(Westerholm & Åström, 2002) är studiens resultat, alltså användandet av artefakter, barnets
sätt att tillägna sig ny kunskap om teknik och de fem enkla maskinerna. Om de så använder
dem i lek eller ett sätt att utforska vad som sker har därför ingen egentlig betydelse eftersom
det i slutändan leder till samma sak - kunskapsinlärning. Betydelsen ligger snarare i barnets
val av att inhämta kunskap som utifrån den fria leken ligger i barnets intressen. Johan, Nadja
och Yohanna leker genom att undersöka, imitera och utmana varandra och sig själva vilket
bidrar till erövning av kunskaper inom teknik och fysik. Deras intressen har påverkat
inlärningen och barnen har påverkat varandra genom samverkan (Williams, Sheridan &
Pramling Samuelsson, 2000)
Att analysera Observation Sparkcykelns olika tekniska erövringar är däremot svårare genom
att det baseras till större del av Nadjas verbala uttryck. Nadja tar större plats i denna
observation vilket gör det tydligare att se Yohannas imiterande roll, både i att besvara
24

intervju-frågor men även när Nadja tar kommando att rulla vidare med cykel. Däremot är de
sociala egenskaperna i situationen tydlig från båda barnen i deras samverkan i leken, både i
deras förklarning av vad de leker men också deras olika roller. För att ett barn ska kunna ta
kommando behöver ett barn lyssna och följa den andre och visar på så sätt upp att de har en
lek som innehar fungerade lekregler. Till skillnad från Observation Klätterställning är den
närmaste utvecklingszonen svårare att tolka. Här skulle Nadjas svar om artefaktens funktion
kunna vara ett sätt att nå sin nästa zon, däremot kan det inte uteslutas att hon utan reflektionen
redan hade erövrat den kunskapen. Tolkningsbart blir även Yohannas kunskaper som inte
besvarade frågorna runt artefakten, visste hon inte svaret? Eller hörde hon Nadjas svar och
erövrade där en ny kunskap? Trots vissa oklarheter anses ändå barnen erövra teknik genom
användade av artefakter då användandet av dem i sig ökar deras kunskaper kring artefaktens
funktion.

25

7. Slutsatser
Genom denna studie vill jag påvisa att teknik genom de fem enkla maskinerna tillämpas av
barnen i deras förskolemiljö och i deras fria lek. Detta bidrar till didaktiska konsekvenser för
barnen om kunskaper kring samhällsutveckling och förutsättningar till problemlösning av
teknik i vardagen. Studien visar även att erövring av kunskaper kring de fem enkla
maskinerna görs i en kollektiv miljö där både material, artefakter, samverkan med barn och
pedagoger har betydelse för deras lärande. I en fortsatt forskning skulle denna studie
genomföras på flertal förskolor runt om i landet för att säkerhetsställa om detta sker i varje
barns fria lek, medvetet och omedvetet. Det skulle även vara intressant att titta på hur tidigare
relationer till teknik påverkar hur barnens fria lekar ser ut. Integreras två av de fem enkla
maskinerna i barnens fria lekar i denna studie på grund av mina tidigare möten med barnen?
Eller skulle studien ha liknande utfall oavsett tidigare erfarenheter av teknik?
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Bilagor
Bilaga 1
Samtyckesblankett
Hej! Jag heter Erika Andersson och de flesta känner nog igen mig genom
våra tidigare möten här på xxxx förskola 😊.
Som några av er vet tillägnade jag mina senaste möten med barnen till
att arbeta med teknik, detta vill jag fortsätta med i mitt pågående
examensarbete. Jag vill titta på hur barnen använder sig av enkla
maskiner i den fria leken och enklast gör jag detta genom att observera
och filma när barnen leker i förskolans utemiljö. Tanken är sedan att de barn som deltar i
filmningen kommer att få titta på inspelningen och kommentera vad de gör, tänker och andra
funderingar de har. Ni ska också veta att barnen alltid har rätt att avbryta under
undersökningen.
De resultat som framkommer i undersökningen kommer att offentliggöras, men barn och
förskola är helt anonyma. Förskolan kommer att benämnas som en förskola i Mellansverige.
Material så som observationsanteckningar och film kommer att förstöras när examensarbetet
når sitt slut, allt för att bevara erat barns integritet.
När du skrivit under samtyckesblanketten har även du hela tiden rätt att ångra dig, därför
lämnar jag kontaktuppgifter i slutet på denna blankett. Du är också välkommen med frågor
och funderingar 😊.
Underskrift krävs av en vårdnadshavare, vid delad vårdnad ska båda finnas med.
Två blanketter bifogas i sådana fall.
Ort & datum:

X

X

Underskrift

Namnförtydligande

X

X

Student underskrift

Students namnförtydligande

Kontaktuppgifter
Erika Andersson
Mail: xxxxxxxxxx@outlook.com
Förskollärarprogrammet, termin 6. Karlstads universitet

Bilaga 2
Informationsblad
Mitt namn är Erika Andersson och jag är 25år och läser termin 6
på Karlstads universitet.
Mitt examensarbete handlar om teknik, hur barnen tillämpar de fem enkla maskinerna i sin
fria lek.
Jag kommer att göra undersökningen genom att observera via filmning för att sedan
tillsammans med barnen titta på filmen. Under den tiden diskuterar vi genom en intervju.
Anteckningar, film och intervjuer kommer att hanteras varsamt och när examensarbetet är
färdigställt kommer all dokumentation att förstöras. Detta är för att barnens identiteter inte ska
kunna röjas. I undersökningen är det inte individerna som är i fokus utan vad de gör i deras
fria lek och deras tanker kring det.
När jag fått erat samtycke kommer barnets samtycke att vara lika viktigt, både verbalt men
också genom deras kroppsspråk. Det är viktigt för mig att vara lyhörd.
Det är också viktigt för alla inblandade att veta att man alltid har alternativet att dra sig ur
denna undersökning, då kommer blanketten med underskrifter att rivas.
Genom samtycket godkänner ni även att jag får använda den data som undersökningen ger i
mitt examensarbete som i sin tur kommer att vara offentlig.
Senast den 18/4-17 ska samtyckesblanketten vara påskriven och inlämnad på respektive
förskola.
Tack för att ni hjälper mig i mitt examensarbete och kommande undersökningar kring
teknikens fem enkla maskiner!

Kontaktuppgifter
Erika Andersson
xxxxxxxxxx@outlook.com
Förskollärarprogrammet, termin 6.
Karlstads universitet

Bilaga 3
Resultat
Observation 1
Johan – Titta! Man kan gå här!
Jag – Titta, tog du den vägen upp du!
Johan går på utsidan av nätet som sitter på klätterställningen och hittar sedan ett hål där nätet
har större hål vilket gör att han får plats för att ta sig igenom och sedan in i klätterställningen.
Nadja kommer nedåkandes från rutchkanan och springer till nätet och gör samma sak som
Johan, fast på andra sidan nätet.
Nadja – Kolla här, kolla fröken!
Johan och Nadja är nu uppe och sitter både nöjd på toppen, smått andfådda.
Jag till Najda – Varför tog du den vägen upp?
Nadja – För att den är bäst.
Yohanna – Fröken! Jag kan komma upp för rutchkanan.
Johan går förbi Yohanna i klätterställningen och väljer istället att glida nerför trärampen på
rumpan. Nadja följer efter med väljer att småspringa baklänges med repet i handen.
Jag – Men, tog ni den vägen ner?
Nadja – Ha, jaaa!
Yohanna som ännu inte åkt ner för rutchkanan väljer också att göra som Johan och Nadja och
ställer sig också, lite försiktigt, baklänges och springer ner med repet mellan händerna.
Alla tre tar samma väg upp igen och Johan konstaterar att han var snabbare än Nadja. Nadja
konstaterar att hon också var snabbare.
Jag – Hur ska ni ta er ner nu då?
Nadja – Gissa!
Johan sättter sig lite lätt på rumpan samtidigt som han drar ihop knäna mot magen och glider
ner på både rumpa och fötter nerför rutchkanan. Nadja gör likadant och berättar att hon kan
åka så hela vägen ner.
Jag – Nadja, vad hände när du åkte ner sådär?
Nadja – Jag åkte.
Jag – Gick det fort eller gick det långsamt?
Nadja – Det gick långsamt.
Jag – Finns det något snabbare sätt att ta sig ner?
Nadja – Om man.. lyfter upp bena.
Jag – Kan du visa mig?
Nadja springer till rutchkanan och sätter sig på rumpan, lyfter upp fötter och ben och åker
ned.
Jag – Gick det snabbare så?

Nadja – Ja-a!
Jag – Varför gjorde det de?
Nadja – För att mina ben inte stöter i.
Johan och Yohanna provar nya vägar upp, nu springer de uppför trädrampen båda med hjälp
av linan och åker sedan ner för rutchkanan. När alla tre kommit ner tar Johan först sats,
springer mot repbron som går mellan de två delarna av klätterställningen och hänger sig,
Nadja gör likadant och Yohanna avviker och börjar istället klättra upp för ena sidan av
repbron. Till hjälp ställer hon sig på en trädregel som har som funktion att hålla rutchkanan på
plats. Hon håller sig i repbron och drar sig upp med överdelen av kroppen, slänger upp ett ben
på bron och tar sig upp genom ett av näthålen. Nadja iaktar hur Yohanna tar sig upp.
Nadja – Hur tog du dig upp så Yohanna?
Jag – Var det svårt?
Yohanna – Nää.
Nadja – Yohanna kan du lära mig och göra så?
Nadja ställer sig under repbron och inväntar Yohanna.
Jag – Vad tror du var enklast Nadja, att klättra upp som Yohanna gjorde eller uppför
repstegen (som hänger bredvid)?
Nadja – Att klättra upp för stegen.
Yohanna kommer tillbaka och visar hur hon gör och förklarar samtidigt. Både Johan, Nadja
och två andra nyfikna (mindre till ålder) barn står och iaktar varje steg Yohanna tar för att
komma upp. De skapar ett led och Nadja provar att göra som Yohanna. Yohanna hjälper till
genom att dirigera vart fötter och armar ska sättas.

Bilaga 4
Resultat
Observation 2
Nadja och Yohanna kommer rullandes med sina cyklar (kickboard i detta fall som de
benämner som cyklar) från ena hörnet av förskolan. När de rullar förbi mig stannar de till
några meter framför mig och jag går fram.
Nadja – Vi är mån-tjejerna.
Jag – Vad säger ni, är ni mån-tjejerna? Vad gör ni för något?
Nadja – Vi är pjamas-hjältarna och.. pjamashjältarna. Och håller oss ifrån hela skurkarna
och vi är ju mån-tjejerna. Mån-tjej (pekar mot Yohanna) och mån-tjej (pekar på sig själv).
Jag – Vad gör nu mån-tjejer för någonting då?
Nadja – Eh. Vi springer och vi cyklar och så gömmer vi oss också..
Yohanna – och så tar vi leksaker! Och julklappar!
Nadja – Japp! Vi tar aaaallt möjligt! Fast inte pjamashjältarna, dom tar vi ju inte..
Jag – Vad är det ni ”cyklar” på?
Nadja – Eh.. Vi tog dehär cyklarna ifrån ett dagis fast vi är redan på ett dagis och
pjamashjältarna är också här fast jag förstår inte vad alla barn heter eeeeh hejdå!
Jag – Vänta! Varför behöver ni cyklarna för?
Nadja – För att vi ska gå lite snabbare och så ska vi hinna före dom.
Jag – Varför går cyklarna så fort då?
Nadja – För att vi tar i och sen hjälper ju hjulen till.
Nadja och Yohanna står redo att åka och jag tackar dem så mycket för att de ville stanna och
prata med mig. –Varsegod! Ropar Nadja och glider iväg på sin cykel.

