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Abstract

The purpose with this study is to find out in which way educators works with technology in

preschool. The study is based on a survey in which teachers in eight preschools have been

describing how they work with technology. The work with technology in the preschools has

different forms, ranging from working with NTA boxes to make use of recycled materials and

disassemble broken electronics. One result is that the teachers believe that technology in

preschool is largely a question of building and constructing with different materials. The

educators describes that they have a responsibility to make the technology enjoyable and

interesting and that it happens all the time in the daily activities both at scheduled times and

also in the free games. For example educators use experimental boxes, recycled materials,

books and construction materials in the daily activities. The teachers are planning activities

for the children's abilities and interests and are responsive to children's questions and

reflections.

Keywords: NTA, survey, teachers in preschool, technology in preschool.
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Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilket sätt pedagoger arbetar med teknik i förskolan.

Undersökningen bygger på en enkät där pedagogerna på åtta förskolor har fått beskriva hur de

arbetar med teknik i verksamheten. Arbetet med teknik i förskolorna ser ut på olika sätt allt

från att jobba med NTA lådor till att använda sig av återvinningsmaterial och plocka isär

trasig elektronik. I resultatet kan man bland annat urskilja att pedagogerna anser att teknik i

förskolan till stor del handlar om att bygga och konstruera saker med olika slags material.

Pedagogerna beskriver att de har ett ansvar att göra tekniken lustfylld och intressant samt att

det sker hela tiden i den dagliga verksamheten både vid planerade tillfällen och i den fria

leken. I verksamheten använder man sig av exempelvis experimentlådor,

återvinningsmaterial, böcker och konstruktionsmaterial. Pedagogerna planerar verksamheten

efter barnens förmågor och intressen och är lyhörda för barnens frågor och funderingar.

Nyckelord: enkätundersökning, NTA, pedagoger i förskolan, teknik i förskolan,
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1. Inledning

Jag har valt att skriva mitt examensarbete i teknik för att min lärarutbildnings inriktning har

varit naturkunskap i vardagen. Under utbildningens gång har mitt intresse för teknik väckts

och jag blev mer och mer intresserad. Därför vill jag gärna fördjupa mig i ämnet. Jag vill ta

reda på om vad och hur pedagoger undervisar i förskolan när de arbetar med teknik. Den nya

läroplanen Lpfö 98,reviderad 2010 lägger en större tyngd på teknik och naturvetenskap i

förskolan. Ett högre krav ställs på förskollärare som får större ansvar för sitt arbete i

barngrupper så att arbetet i barngrupper genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt

intresse för naturvetenskap och teknik. Vi kan i den reviderade läroplanen Lpfö 98, reviderad

2010 att läsa följande mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material

och redskap. (s.10)

I regeringsuppdraget (2009) står det att lärare i lägre årskurser oftast har en helt annan

utbildningsbakgrund än naturvetenskap och teknik. Dessa lärare är i stort behov av stöd för att

kunna ge en intresseväckande undervisning i naturvetenskap och teknik.

Den reviderade läroplanen trädde i kraft 1 juli 2011 och det nämns i uppdraget att många

förskollärare säger sig ha otillräckliga kunskaper inom områden som rör teknik och

naturvetenskap och att kommunerna kommer att erbjuda kompetensutveckling på området,

något som också Skolverket och Teknikdelegationen föreslår (Teknikdelegationen, 2010).

Enligt CETIS (2011) är det yttersta målet med teknikundervisning en god teknisk

allmänbildning hos alla elever. Det finns minst tre goda skäl för en satsning på teknisk

allmänbildning.

Demokratiska – att som medborgare kunna göra goda teknikval

Vardagliga – att med ett ”gott tekniskt självförtroende” klara den dagliga tekniken.

Samhälleliga – näringsliv och samhälle har behov av tekniskt välutbildad personal.
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Astronauten Christer Fuglesang har sagt att ”tekniken finns överallt i samhället utom i

skolan”. Så har de varit och i värsta fall kommer det att förbli så

(nyteknik.se).(http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article723886.ece)

1.1 Syfte

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur teknik synliggörs i förskolans verksamhet.

1.2 Frågeställning:

Vad gör pedagoger i förskolan när de har teknik?

1.3 Begreppsdefinition

Vad är teknik?

Det finns många olika uppfattningar om vad som ingår i begreppet teknik. För mig handlar

det om hur tekniska saker, som till exempel telefoner, tv-apparater, bilar och datorer fungerar.

Teknik är allt det människan sätter mellan sig själv och sin omgivning för att uppfylla olika

behov samt de kunskaper och färdigheter hon utvecklar och förvaltar i denna problemlösande

process (Ginner & Mattsson 1996: 22).

Forsberg och Holmlund (1990) menar att teknik hjälper oss att lösa ett problem eller

tillfredställa ett behov som har uppkommit i vardagslivet. De skriver att tekniken väcker vår

kreativitet när vi måste lösa ett konkret vardagligt problem som har uppstått.

I Wikipedia ges en förklaring till vad teknik är:

Teknik, benämning på människans metoder att: genom att utnyttja och omvandla naturens

fysiska resurser i produkter, processer, anläggningar och system för att minska behovet av

fysisk mänsklig kraft att öka levnadsstandarden i vid mening (Wikipedia,2011).

Sjøberg (2005) menar att teknik och naturvetenskap är skilda kunskapsområden som använder

varandra. Naturvetenskapens mål är att veta varför något fungerar medan teknikens mål är att

veta hur något fungerar.
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Det som förenar alla ovanstående definitionen av teknik är att det ses som en problemlösning

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

föremål. Det stämmer överens med min syn på vad teknik är och även synen från mina

respondenter som definierar teknik med problemlösning, konstruktion, tillverkning och

skapande.
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2. Litteraturgenomgång

2. 1 Arbeta med teknik i förskolan

Mylesand (2007) skriver att barn skapar kunskap genom interaktion med omvärlden och det

gör barn tillsammans med andra barn och vuxna. Genom försök, upplevelser, undersökningar

och slutledning får barnet lärdom. Detta bekräftar även Åman (2001) som säger att teknik ska

vara vardagsknuten som en naturligt invävd del i förskolans verksamhet och teman.  Det ska

inte vara någon ”rolig timme” någon gång ibland. Teknik måste upplevas med hela kroppen

och med alla sinnen. Den ska vara rolig och spännande. Barn ska utgå från sina erfarenheter

och kunskaper. Det finns gott om tips och idéer på hur man kan synliggöra teknik i

facklitteratur och på internet. När barnen jobbar med teknik behöver de inte förstå i detalj vad

som händer utan det räcker att de får uppleva, upptäcka, undersöka, pröva och bearbeta.

Förståelsen kommer senare, bara man använder sin fantasi för att lösa uppgifter på sitt sätt

menar Åman (2001).

2.2 Bygga, skapa och konstruera

Utbildningsdepartementet (2010) menar att genom att låta barnen arbeta med egna

konstruktioner kan barnen upptäcka tekniska lösningar i vardagen, samt få syn och förståelse

för hur tekniska lösningar fungerar i vardagen.

Mylesand (2007) menar att bygg och konstruktion är ett av de språk barnen använder när de

utforskar sin omvärld och skapar sin egen identitet. Vidare resonerar hon att konstruera

handlar om tekniker, matematik, geometri och materialkännedom. Jämförelser som högre,

längre eller kortare, ingår ofta i barnens iakttagelser och lek med materialet. Det handlar även

om att få vara delaktig, att kunna samarbeta, bygga upp språkliga begrepp, samt att lära sig

göra val och prova hypoteser. Bygghörnan ska även vara en mötesplats for alla barn, oavsett

kön eller ålder. Barn lär sig genom att få försöka, undersöka, uppleva, och dra egna slutsatser.

Åman (2001) säger att det är viktigt för förskolan att ha material som barnen kan

experimentera och konstruera med. Exempelvis kan det vara frigolit, klister, rep, snöre, plast,

kartonger m.m.
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Enligt Mattsson (2005) är kreativitet en förutsättning för att arbeta med teknik. Teknik är

problemlösning som i sin tur ofta kopplas ihop med kreativitet. En definition av kreativitet är

att det innebär att upptäcka och använda gamla idéer eller saker på nya sätt och i nya

sammanhang. Hon anser att det är viktigt att teknikämnet innehåller praktiskt arbete. Även att

samtala om konstruktionens fördelar, nackdelar och eventuella förbättringar är viktigt. Det är

genom dialog med lärare och kamrater som lärandet sker (Mattsson, 2005).

Trageton (1995) beskriver konstruktionslekens betydelse för ett barns utveckling i tre olika

stadier och i olika lekmaterial:

 Det första stadiet som barnet befinner sig i är ett stadium med okontrollerade rörelser

där barnet känner, tittar, smakar etc.

 Det andra stadium är ett stadium med kontrollerade rörelser där barnet t.ex. öser sand i

en hink och har kontroll över sina rörelser.

 Det tredje stadiet är ett stadium när barnet går över i att t.ex. bygga efter symboler.

Barnet i detta stadium kan bygga ett hus och sedan benämna att det är just ett hus.

Pramling, Samuelsson & Sheridan (1999) menar att teknik finns överallt i vår vardag och att

vi inte kan leva utan den. Därför har teknik stor betydelse för människan och det behöver

pedagoger bli medvetna om när de synliggör teknik för barn.

Mylesand (2007) skriver att förskolans material ska vara ett komplement till det material som

barn har hemma. Material för tekniska lekar i förskolan ger andra signaler till utveckling än

det i hemmets väggar. Arbete med material i förskolan under pedagogisk ledning ska berika

och utmana barns tankar.

Mattsson (2002) skriver att genom en lyhördhet för barnens frågor får pedagogen en inblick i

hur barn uppfattar en företeelse. Detta är ett verktyg för pedagogen att se hur den enskilda

eleven upplever och förstår dvs. dess lärstrategier. Detta bekräftar även Doverborg &

Pramling (1995) som skriver att pedagogen hjälper barnet att strukturera sina erfarenheter.

Pedagogen behöver förstå vilken värld barnet har sin grund i. Läraren måste också kunna

styra barnet mot verksamhetens mål och utmana barnet i sitt lärande.

Andersson (2005) skriver att barn i förskoleåldern är nyfikna på naturvetenskap och teknik

och att denna potential inte utnyttjas på bästa sätt eftersom verksamheten vanligen inte
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planeras utifrån att barnen skall nå uppställda mål i relation till relevanta aktiviteter. Istället

tycks den drivas av barnens tillfälliga intresse för detaljer, där förskollärarna så gott de kan

försöker besvara frågor och vara medundersökande (Andersson m.fl. 2005, s 89).

2. 3 Kunskap och lärande

Doverborg & Pramling (1995) menar att skapande, byggande och experimenterande är en

konkret händelse där det lämpar sig väl att ställa frågor. Det bör finnas en medvetenhet kring

vilken mening frågor har för lärandet. Barnen måste ha tid att tänka och ställa följdfrågor. De

barn som inte får chans att reflektera kring sin erfarenhet kan inte berätta om det de gjort.

Även Helldén (2010) belyser detta och menar att det är pedagogen som leder aktiviteterna

framåt genom att ställa problematiserade frågor. Pedagogen avvaktar svaren och hjälper

barnen att själva söka efter svaren. Helldèn (2010) menar att det är en central poäng i

meningsfullt lärande att barnen får möjlighet att tänka och reflektera över sina aktiviteter.

Detta poängterar även Forsberg & Holmlund (1990). De säger att det är pedagogernas uppgift

att i första hand ställa utmanande frågor, genom att rikta barns uppmärksamhet på frågor som

varför, hur? När pedagogen ställer utmanande frågor uppmuntras barn till reflektion över vad

det är som händer samt varför det händer, det vill säga processen. Barns reflektioner kan göra

pedagogen mer nyfiken. Nya frågeställningar utvecklas vilket synliggör att barn vidgar sitt

medvetande. Ett annat sätt att synliggöra barns tankar är att låta dem demonstrera praktiskt

hur de har tänkt (Forsberg & Holmlund 1990).

Mylesand (2007) påpekar att pedagoger ska vara nyfikna på barn och de tankar som barnet

förmedlar.  Barn har stor kompetens som vuxna behöver upptäcka och understödja.

Konkret laborerande uttryckta genom språkliga begrepp är viktigt, något som Blomdahl

(2007) har kommit fram till i sin undersökning. Pedagogen ska problematisera barnets

handlingar genom att: ställa frågorna vad, varför och hur mot varandra. Utmana och be barnet

berätta vad det har gjort; Rikta uppmärksamheten mot detaljer som måste lösas och hjälpa till

att summera barnens svar. Reflektion är en hjälp för att introducera, sammanfatta och leda

arbetet vidare. Pedagogen är en medforskare som tillsammans med barnet växlar mellan att

pröva, misslyckas och lyckas.
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För pedagogen gäller det att vara aktiv observatör vid dessa tillfällen för att fånga barnens

läroprocesser för att använda till sin fördel i senare arbete med barnen. Pedagoger borde

stödja barnen i det tekniska lärandet genom att lära sig hur tekniken fungerar som författarna

Ginner och Mattsson (1996) pekar på.

Doverborg och Pramling (2007) förklarar att barn lär sig genom att själva vara delaktiga. De

poängterar att det är pedagogens ansvar att hjälpa barnen att strukturera upp tankarna som

barnet får kring en händelse och få dem att tänka och dra egna slutsatser utifrån det.

Pramling & Sheridan (1999) menar att tekniken har en stor betydelse för människan och finns

överallt i vår vardag. Det är något som pedagoger behöver få en medvetenhet om, för att

upptäcka att de faktiskt kan hantera teknik och samtidigt göra barn medvetna om tekniken.

Ginner (1996)  säger att det blir lättare att förstå dagens avancerade teknik om barnen får göra

bekantskap med enklare och mer synlig teknik.

Björklund (2008) ser teknisk problemlösning som ett sökande bland flera möjliga

lösningsalternativ. Inom tekniken finns oftast inte ett enskilt rätt svar på hur ett problem skall

lösas. Detta kräver en kunskap hos teknikern att sortera möjliga lösningar utifrån de kriterier

som ett specifikt problem innefattar.
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3. Metod

Johansson och Svedner (2004) beskriver fyra vetenskapliga metoder för ett examensarbete;

kvalitativ intervju, enkät, observation och textundersökning. Det finns två centrala begrepp som

existerar i undersökningssammanhangen; kvalitativ och kvantitativ. Och de kan kort förklaras på

så sätt att en kvantitativ undersökning används när det handlar om att få en bred men ytlig

information som ska sammanställas i statistiska former. En kvalitativ undersökning går ner på

djupet och lämpar sig när man vill se förhållningssätt, attityder och livsmönster. Den lämpar sig

till att genomföra på en mindre urvalsgrupp. Johansson och Svedner (2004) menar att

enkätmetoden är bra om man vill undersöka något som kan formuleras i fasta svarsalternativ

t.ex. kön, ålder, utbildning m.m. men att enkät som metod inte är att föredra då man vill

undersöka inställning, attityder, förhållningssätt och den typen av bredare frågor.

Denscombe (2000) menar att både ur etisk och ur praktisk synvinkel bör varje frågeformulär

ha ett försättsblad som ger viss information om arrangörens syfte, svarsadress, svarsdatum,

förtrolighet, frivillighet samt ett avslut i tacksamhet. En nackdel med enkäter är det bortfall

som normalt förekommer (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Fördelen med att använda

öppna frågor istället för fasta alternativ, är att respondenten kan svara med egna ord, det

lämnas utrymme för eventuella oförutsedda svar och de leder inte respondentens tankar i

någon viss riktning. Nackdelen med öppna frågor är att svaren måste tolkas och det tar tid och

det kräver lite mer av respondenten att skriva och formulera sig (Bryman 2002).

3.1 Val av metod

Jag valde att göra en enkätundersökning för att det är ett effektivt sätt att samla in information,

speciellt om respondenterna är spridda över ett stort geografiskt område och för att få syn på teknik

från en stor grupp människor. Innan arbetet påbörjades eftersöktes liknande examensarbeten som

hade gjorts av andra studenter. Mycket arbete lades ned på enkätfrågorna och inspiration söktes

från andra enkäter. Jag har valt att enkäten ska innehåller 15 frågor. Av de 15 har fyra frågor

fasta svarsalternativ och resten är med öppnare frågor (se bilaga 1). Fråga 13,14 och 15 är

kopplade till Lpfö 98, reviderad 2010.

 På vilket sätt arbetar du med att barnen får utforska hur enkel teknik fungerar?

 På vilket sätt arbetar du med att utveckla barnens förmåga att bygga och skapa saker

med hjälp av olika tekniker?

 Hur kan du träna barn på att sätta ord på sina tankegångar i teknik?
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3.2 Urval

För att få svar på mina frågeställningar lämnades 93 enkäter ut till verksamma pedagoger i

åtta förskolor i en kommun av Värmland. Utskicket gjordes i två omgångar. Den första

omgången bestod av 43 enkäter. Tillsammans med enkäten skickades ett brev (se bilaga 1).

Eftersom få svarade på enkäten, även efter påminnelse, skickade jag ut 50 nya enkäter till

andra pedagoger i samma kommun. Enkäten var frivillig och av 93 enkäter svarade 20

pedagoger att de inte ville vara med, 61 pedagoger valde att inte svara alls och 12 pedagoger

ville vara med i min undersökning.

3.3 Genomförande

För att få svar på min enkät gick jag på kommunens hemsida och valde slumpmässigt åtta

olika förskolor där jag fick upp en lista med namn och e-post adresser till samtliga pedagoger

på olika avdelningar. Enkäterna föraviserades via e-post sammanlagt till 43 verksamma

förskollärare i en kommun i Värmland. Ett missivbrev (se bilaga 1) medföljde enkäten där

syftet med undersökningen beskrevs. Deltagarna fick en vecka på sig att besvara enkäten.

Enligt Patel och Davidson (2003) är ett medföljande brev vid enkäter det enda sättet att

motivera individen till att svara på enkäten, därför ansåg jag att detta var viktigt. Efter bara

några dagar kom totalt tolv negativa svar på mitt utskick. Nio av respondenterna skrev att de

inte hade tid att svara på mina frågor och tre skrev att de inte har kommit igång med teknik

och därmed inte hade något att bidra med. Efter en vecka kom tio positiva svar på mitt utskick

från respondenterna. Eftersom det var ett stort bortfall skickade jag en påminnelse till dem

som inte hade svarat och informerade om att det fanns möjlighet att besvara enkäten

ytterligare fem dagar. Efter dessa fem dagar hade jag inte fått något nytt svar på mitt utskick.

Eftersom bortfallet var så stort valde jag att skicka min enkät till ytterligare 50 förskollärare

som jag valde slumpvis på kommunens hemsida. Efter två dagar fick jag två positiva svar som

ville vara med och nio negativa svar, som inte ville vara med och de övriga 39 svarade inte.

Av de nio negativa svaren svarade fyra respondenter att de inte svarade på enkäten eftersom

de inte undervisar i teknik och fem av bortfallen berodde på att pedagogerna inte hade tid att
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svara på mina frågor. Totalt har 12 pedagoger valt att vara med i min undersökning, 21

förskollärare har svarat att de inte vill vara med och övriga inte svarat på min förfrågan .

3.4 Forskningsetik

I min undersökning har jag följt Vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet, 2008)

rekommendationer för forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig

forskning. Etiska moment som jag har tagit hänsyn till är informationskravet samt

konfidentialitetskravet. Informationskravet säger att de som berörs av studien ska informeras om

syftet samt villkoren för deras deltagande. Det uppfylldes genom att den första sidan på varje

enkät var ett missivbrev (Bilaga 1) där lärarna informerades om studiens syfte, samt att enkäten

var anonym och frivillig. Konfidentialitetskravet säger att alla uppgifter, av etiskt känslig karaktär

om deltagare i en studie, ska hållas konfidentiella. Det säger även att all information som kan

identifiera individer ska lagras så att ingen utomstående får tillgång till den. Detta betyder att

deltagarna har frivillighet att delta och att alla som deltar avidentifieras, det är också viktigt

att de uppgifter jag har fått tillgång till förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem

(Denscombe, 2009).

3.5 Tillförlitlighet

Tre begrepp kan användas för att beskriva en studies tillförlitlighet; reliabilitet, validitet, och

generaliserbarhet. Reliabilitet beskriver hur tillförlitligt mätinstrumentet är. Validitet

beskriver huruvida mätningen ger de resultat som studien avser. Generaliserbarhet beskriver

på om resultatet endast ger en bild av de som deltagit i studien eller om resultaten gäller för en

större grupp (Stukát, 2005). Man kan inte dra några generella slutsatser av min undersökning

eftersom enkätundersökningen har låg svarsfrekvens. Då bara tolv av nittiotre respondenter

har valt att svara på mina frågor och därmed kan reliabiliteten räknas som dålig. Då

svarsfrekvensen har varit låg kan man inte säga att resultatet är en generell uppfattning för

hela målpopulationen. . Det hade behövts många fler svar för att kunna göra någon

generalisering.
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3.6 Bearbetning och analys

Efter att samtliga tolv enkäter var besvarade gicks materialet noggrant igenom. Svaren på

varje fråga från alla respondenter sammanställdes sedan och analyserades fråga för fråga.

Likheter och skillnader i svaren eftersöktes. I arbetet har de olika svaren kategoriserats efter

vad som har framkommit i enkäten. Jag gjorde stapeldiagram på fråga ett till fem och fråga

åtta. Resten av frågorna redovisas i löpande text där pedagogernas svar presenteras också.

Detta för att synliggöra samt skapa en bild över hur lika och olika pedagogerna tänker om hur

teknik ska få ett innehåll i förskolans verksamhet. För att styrka resultatet i studien menar

Ihrskog (2008) att resultattexten ska varieras med hjälp av citat, vilket synliggör vad

pedagogerna svarar på frågorna.
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4 . Resultat och analys av enkätundersökningen

I detta avsnitt redovisas resultatet av enkätundersökningen som sedan efterföljs med analys.

Alla frågor redovisas med sammanfattande text och alla pedagogernas svar är representerade i

form av citat. Jag har svar från 12 pedagoger och här kallas de för P1 till P12.

Fråga 1. Vilken utbildning har du?

Elva av respondenterna är förskollärare och en person är barnskötare.

Fråga 2. Hur många år har du jobbat inom förskola?

11 av 12 tillfrågade respondenterna är förskollärare och dessa har tjänstgjort inom läraryrket

mer än 10 år och en person är barnskötare som har jobbat minst 6 år inom förskola.

Fråga 3. Har du under de senaste 3 åren utvecklat din kunskap i teknik? I så fall var

och på vilket sätt fick du det?

Alla respondenter hade fått kompetensutveckling de senaste tre åren. Tio av respondenterna

hade gått NTA utbildning (Naturvetenskap och teknik för alla ) och två av respondenterna har

läst 7,5 poäng på Karlstads universitet som heter ” Lek och Lär, teknik i förskolan”.

Fråga 4. Har ni en lokal arbetsplan i teknik?

Sju av respondenterna har en lokal arbetsplan i teknik och fem har inte det.

Fråga 5. Har ni böcker som handlar om teknik och olika uppfinnare?

Åtta av respondenterna har böcker som handlar om teknik och olika uppfinnare och fyra har

inte det, men de lånar böcker på biblioteket.

Fråga 6. Hur definierar Du begreppet teknik?
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Fem pedagoger i undersökningen definierar teknik som konstruktion och bygge. Fyra

pedagoger anser att teknik innefattar det mesta i vår omvärld och att det är allt som är runt

omkring oss. Flera av pedagoger uttrycker också att teknik omfattar flera olika saker, allt från

att lära väva, äta mat, baka, bygga och konstruera saker med olika material (klossar,

pärlplattor, lego, pussel, mekano). En annan pedagog menar att vi använder teknik hela tiden

och mycket mer än vi tror. Flera pedagoger anser att teknik är ett arbetssätt, problemlösning,

tillverkning, skapande och färdighet. Så här uttrycker sig några respondenter:

Att arbeta med olika konstruktioner, se lösningar, förbättringsmöjligheter, skapa förståelse, skapande.(P1)

Allt från tex att väva, sy, bild, form, äta mat, bygga med lego och annat konstruktion material till att tillverka

större saker på en fabrik.(P2)

Fråga 7. På vilket sätt planerar ni aktiviteter i teknik? Vad väljer Ni för ämnesinnehåll?

Alla respondenterna jobbar mer eller mindre med experiment under temaarbete. När den här

undersökningen gjordes var det vatten som behandlades och tekniklådor från NTA stod i

fokus. Många säger också att de planerar efter barnens intressen och förmågor. Så här

uttrycker sig några av respondenter:

Vi har varje vecka inplanerat skapande verksamhet 1 dag och experiment utifrån tema ” vattenlådan” en annan

dag.(P4)

Vi har jobbat med många olika områden. Vatten, luft, ljus m.m. och olika experiment.(P5)

Just nu kommer fokus ligga mycket på kommunen satsning med lådor från NTA. Sedan gör vi ständigt

experiment och utforskningar tillsammans med barnen. (P6)

Arbetas det med ett tema kan man knyta teknik/experiment till det.(P7)

Fråga 8. Vilka teknikområden är Du intresserade av att arbeta med?

Fyra av respondenterna vill jobba med alla teknikområden. Tre personer vill jobba med

vardagsteknik sådant som finns runt omkring oss. Tre av respondenterna är intresserade av att
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jobba med experiment. Två pedagoger vill jobba med vatten som tema. Så här uttrycker sig

några respondenter:

Alla, utifrån intentionerna i vår läroplan, annars har jag valt fel yrke.(P8)

Jag är intresserad av det som finns i barnens närhet, vardagsteknik.(P9)

Experiment, vardagsteknik.(P10)

Fråga 9. Hur dokumenterar Du teknikaktiviteterna?

Enligt alla 12 respondenterna är dokumentation är en viktig del i verksamheten. Alla anser att

det är viktigt att ta bilder på det barnen gör och att skriva ner deras förklaringar, tankar, idéer

som de sedan sätter i barnens portfolio. Tre av respondenterna använder sig utav pedagogisk

dokumentation.

Så här uttrycker sig några av respondenter:

Tar kort på det barnen gör. Skriver ner det barnen säger och sätter i deras pärm. (P1)

Bilder och pärm. Barnens portfolio.(P2)

Jag arbetar med pedagogisk dokumentation som är i förhållande till förskolans styrdokument. Allt kopplas till
Lpfö98/10.( P11)

Jag skriver ner funderingar från barnen och deras svar på frågor innan ett experiment sen tar jag bilder och
sätter upp på väggen.(P12)

Fråga 10. Vilket arbetsmaterial har Ni i teknikundervisning?

Fyra pedagoger beskriver att de innehar begränsat material, vilket grundar sig på ansträngd

ekonomi och därför använder de sig utav det billigast möjliga. Pedagogerna utgår från det

som finns på avdelningarna. Allt från böcker till trasiga prylar, toarullar, mjölkkartonger, tejp

och naturens tillgångar. Resten av pedagoger har egna experimentlådor, NTA lådor och även

olika material som magneter, verktyg, sykort och häfte med experiment.

Så här uttrycker sig några respondenter:
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Lådor från NTA” vatten”, konstruktionsmaterial till exempel lego, duplo, kaplastavar, papper, färg och

återvinningsmaterial: mjölkkartonger, toarullar m.m.(P3)

NTA- lådan, böcker som Russinhissen, div. häften och sedan olika material på avdelningen som t ex: lego, duplo,
kaplastavar,geomag(magnetbyggmateria), plus-plus (ett konstruktionsmateria i plast, brädor vid snickarbänken,
sykort, vävar, broderi etc, etc.(P4)

Vi utgår från det som finns hos oss. Inga pengar har vikts åt detta än.(P5)

Fråga 11. Vad intresserar barnen inom teknik/tekniska saker och hur tar Du tillvara på

deras intressen?

Alla respondenter beskriver att barn är intresserade av allt inom teknik och för att ta tillvara

på deras intressen ska man vara en lyhörd pedagog som lyssnar på deras tankar och ställer

frågor för att få igång deras tänkande kring teknik.

Så här uttrycker sig några respondenter:

Det gäller bara att hitta spännande sätt att presentera på och även att barnen blir intresserade när något händer

och när pedagoger visar något.(P4)

En del saker funderar inte barnen över innan vi ställer frågan tror jag, det bara är

Sen ställer vi frågan och då börjar de fundera.(P5)

De är intresserade av det mesta inom teknik. Det är ju så aktuellt nu att jobba med teknik eftersom det

poängteras så i nya reviderade läroplanen så vi har verkligen gått in för det på vår avdelning.(P6)

Vi är lyhörda för barnens intresse och idéer. Barnen får vara med under hela processen de är på förskolan.(P7)

Det jag har märkt är att det som fångar deras intresse är när det händer saker eller när vi visar något. En del i

barngruppen har kommit så långt så de kan sitta med någonting ( t.ex en speldosa) och snurra på pinnen och

fundera på vad det är som gör så det blir ljud. Vi har också en magnetlåda som är väldigt populär.(P8)

Fråga 12. På vilket sätt arbetar Du med att utveckla barnens förmåga att urskilja teknik

i vardagen?

För att hjälpa barnen att urskilja teknik i vardagen så svarar alla av respondenterna att de

jobbar aktivt med det i olika situationer, förklarar hur saker fungerar, tittat, lyssnar, visar,

frågar och svarar. De tycker att man ska vara en aktiv och närvarande pedagog och bemöta
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barnen på ett bra sätt. Två pedagoger nämner ”teknikpromenader” som är ett bra sätt att arbeta

med.

Så här uttrycker sig några av respondenterna:

Titta, lyssna, visa, fråga och svara.(P9)

Prata med barnen om saker och ting i omgivningen varför är det så här tror ni?(P10)

Man arbetar aktivt med barnen hela tiden i olika situationer, svårt att skriva ner.(P11)

Det har vi inte börjat med än. Jag har fått ett tips på kursen om ”teknikpromenader”. Det har jag tänkt göra i

gruppen. Även att vi ska börja visa dem lite mer på det som finns runt omkring oss: vad händer i cisternen när vi

spolar, hur ser dörrhandtagen ut på insidan, glödlampan m.m.(P12)

Fråga 13. På vilket sätt arbetar Du med att barnen får utforska hur enkel teknik

fungerar?

För att visa för barnen hur enkel teknik fungerar svarar några av respondenterna att de jobbar

laborativt, ställer frågor och låter barnen att argumentera. Några pedagoger skriver att man

kan plocka isär trasig elektronik och se hur den är uppbyggt. En pedagog berättar att den inte

har varit konkret i planeringen än men ska bli bättre. En annan tycker att utforska är enkelt

och ger ett exempel på hur man kan undersöka en grankotte och se hur många kottar den har.

En av pedagogerna har inte förstått frågan och en har inte svarat alls.

Så här uttrycker sig några respondenter:

Plocka isär trasig elektronik och se hur det är uppbyggt.(P1)

Laborativt. Lära genom att göra. Ställa frågor och låta barnen att argumentera.(P2)

Genom att utföra enkla experiment inom olika områden.(P3)

Av resultatet kan man utläsa att alla pedagoger jobbar på ett undersökande sätt. Genom att

göra experiment, utforska, undersöka, argumentera och ställa frågor.

Fråga 14. På vilket sätt arbetar Du med att utveckla barnens förmåga att bygga och

skapa saker med hjälp av olika tekniker?

Alla respondenter är eniga om att det är viktigt att ha olika sorters material att jobba med.

Pedagoger använder sig av lego, jovo, kaplastavar, playmo, mekano i sin undervisning.
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Några pedagoger berättar att de har byggt skogskojor, broar och har använt sig av

skogsmaterial och har låtit barnen att göra egna ritningar.

Så här uttrycker sig några respondenter:

Tillhandahåller olika teknikmaterial, både köpt och det som finns i naturen. Låta barnen följa ritningar.(P7)

Vi försöker ha framme allt material för att locka dem när de är sugna. När de har gjort någonting ger vi dem en

fråga om hur de skulle kunna utveckla sin tanke.(P8)

Fråga 15. Hur kan Du träna barn på att sätta ord på sina tankegångar i teknik?

För att barnen ska sätta ord på sina tankegångar tycker majoriteten av respondenter att det är

viktigt att vara en lyhörd och intresserad pedagog som benämner tekniska termer och att man

ställer frågor till barnen och pratar om olika fenomen.

Så här uttrycker sig några respondenter:

Jag tror inte att det behövs särskilda ord för att prata om vardagstekniken utan det är jag som säger ord till dem

som jag hoppas att de snappar upp (om inte nu så kanske de känner igen dem när de får höra dem senare i sin

utbildning.(P9)

Barnen som jag har jobbat med hittills har klarat sig bra med sina egna ord för att förklara det de vill. Men jag

tror det är viktigt att vi som pedagoger nämner orden men inte ställer krav på att de ska lära sig nu.(P10)

Fråga dem hur de tänker, samtal, kommunikation hela tiden. Intresserad och lyhörd pedagog.(P11)

Utifrån resultatet kan man utläsa att alla pedagoger är medvetna om teknik och att man ska

prata teknik i vardagen.
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5. Diskussion

I detta avsnitt vill jag belysa hur metodvalet kan ha påverkat resultatet av undersökningen.

Därefter diskuteras mitt resultat utifrån litteraturgenomgången och mina egna funderingar

samt förslag på fortsatt forskning.

5. 1 Metoddiskussion

I denna studie har jag använt mig av en kvantitativ enkätundersökning . Jag fick stort bortfall

av respondenter. Man kan fundera på vad som kan ha orsakat så stort bortfall. ? Kan det vara

så att det bara är de som är intresserade av ämnet som har svarat? Eller har det varit för många

frågor, ser enkäten för lång ut vid första anblicken? Tar det långt tid att fylla i den?

Johansson och Svedner (2006) uppmanar till att göra enkäter med i första hand frågor som

besvaras med fasta svarsalternativ och inte för många öppna frågor vilket jag hade gjort. Ett

problem med enkätundersökningar är det bortfall som oftast sker enligt ovanstående

författare. För att minska bortfallet kunde jag personligen lämna ut alla enkäter och hämta de

efter en utsatt tid. En annan sak jag kunde ha gjort är en pilotstudie för att se hur frågorna

uppfattats, något som Patel & Davidsson (1994) rekommenderar. Hade jag vetat att enkäten

krävde så mycket jobb hade jag aldrig valt den metoden. Det hade varit bra om man kunnat

använda sig av flera metoder. Alternativt kunde man kompletterat med intervjuer och

observationer. Johansson och Svedner (2006) menar på att en enkät ger en bred och ytlig

information medan intervjuer ger djupare svar från deltagarna när det gäller t.ex. attityd och

inställning till olika saker. En fördel vid intervjuer är att undersökningsledaren aktivt kan ge

stöd och följa upp en fråga genom att ställa följdfrågor, detta leder i sin tur till ett mer

djupgående material. Nackdelen vid en intervju kan vara att bara genom sin närvaro kan

undersökningsledaren påverka deltagarens svar.

Ytterligare en nackdel med enkäter är att deltagaren lämnas ensam med frågorna och kan

tolka eller helt enkelt missförstå innehållet. Som undersökningsledare finns heller ingen

möjlighet att ge stöd eller förtydliga någon fråga. Den här kvantitativa undersökningen är inte

tillräckligt omfattande för att jag ska kunna dra några generella slutsatser för hur pedagoger

arbetar med teknik i förskolan. Eftersom jag endast har fått 12 svar kan jag tyvärr inte veta om
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pedagoger över hela landet har liknande arbetssätt och tankar om teknik. Dock anser jag att

undersökningen har gett mig svar på mina frågeställningar.

5. 2 Resultatdiskussion

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur teknik synliggörs i förskolans verksamhet och

ge svar på följande frågeställning:

Vad gör förskollärare när de jobbar med teknik i förskolan?

Samtliga respondenter har kompetensutvecklat sig i teknik de senaste tre åren och resultatet

visar också att de jobbar aktivt med att synliggöra teknik i förskolan.

Teknik förklaras av pedagogerna som ett vitt begrepp vilket innefattar en mångfald av olika

saker. Det handlar om konstruktion och bygge men även skapande i bild och form med olika

material och tekniker som barn uttrycker sig igenom. Det framgår också att teknik kopplas till

att lära sig att äta och problemlösning. Detta stämmer med vad Pramling, Samuelsson &

Sheridan (1999) menar. Att teknik finns överallt i vår vardag och att vi inte kan leva utan den.

Av resultatet kan man utläsa att alla pedagogerna säger att barnen är intresserade av allt inom

teknik och att man ska vara lyhörd pedagog som visar, ställer frågor och hittar spännande sätt

att presentera det på. Mylesand (2007) instämmer att barnen behöver möta närvarande pedagoger

som är engagerade och som är intresserad av vad barnen gör, pratar om det och att man är en god

lyssnare som vågar ge barnen utmaningar. Detta kan påverka barns utveckling och lärande.

Även Forsberg & Holmlund (1990) håller med om att pedagogen ska vara en förebild och att

den har stor betydelse för barns inlärning och är den som ska utmana barns tankar.

Enligt Forsberg och Holmlund (1990) kan arbetet med teknik se ut på olika sätt och det kan man

tydligt se i denna undersökning då pedagogerna jobbar med olika teknikområden. Allt från

vardagsteknik till experiment. När pedagoger arbetar med teknik i förskolan använder de sig

av många olika sorters material. De har experimentlådor, NTA lådor, återvinningsmaterial

som mjölkkartonger, toarullar och naturmaterial. Pedagogerna använder sig även av lego,

mekano och kaplastavar i sin undervisning. Barnen bygger skogskojor, broar, gör egna

ritningar och använder sig utav skogsmaterial. Några pedagoger har begränsat med material

vilket grundar sig på begränsat ekonomi och därför utgår de från det som de har samlat på sig.

Allt från mjölkkartonger till naturens tillgångar. Detta stämmer överrens med vad Forsberg

och Holmlund (1990) skriver att det tekniska materialet bör vara enkelt och möjligheterna till

hanterande och variation ska vara rika och menar att man kan arbeta med teknik genom att
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man t ex utgår från ett laborativt sätt, använda sig av trasiga apparater för att testa tekniska

konstruktioner och även använder sig av ett problem som barnen utifrån egna idéer ska lösa.

Detta överensstämmer med vad pedagogerna i min undersökning gör. De möter barns

olikheter och erbjuder ett omväxlande material med tillfällen för skapande och laborativt

arbete där barnen får lösa tekniska problem på olika sätt. Genom att bygga och konstruera

utvecklas både fantasi, finmotorik, koncentration och förmåga att samarbeta. Mylesand

(2007) menar att förskolans material ska vara ett komplement och ge andra signaler än det

material barn har hemma och på samma gång berika och utmana barns tankar.

Som det står i Lpfö 98 reviderad 2010, ska förskolan inspirera barnen till att utforska

omvärlden. Förskolan ska även sträva efter att utveckla varje barns förmåga att urskilja teknik

i vardagen samt låta barnen utforska hur enkel teknik fungerar. Detta överstämmer väl vad

pedagogerna i min undersökning gör. De visar hur enkel teknik fungerar genom att jobba

laborativt och låter barnen skruva isär tekniska apparater och undersöka hur de fungerar och

se hur dessa är uppbyggda. Tillsammans med barnen gör de experiment, utforskar,

undersöker, argumenterar och ställer frågor. Detta stämmer med vad Ginner & Matsson

(1996) säger. De påstår att, göra och pröva egna konstruktioner eller ta isär och undersöka, är

två olika sätt att arbeta för att upptäcka grundläggande tekniska principer och egenskaper.

Vidare skriver de att jobba praktisk och undersökande är viktigt för att teknik sällan beskrivs

med enbart ord. Bilder och ritningar underlättar förståelsen men oftast är det handgripliga,

praktiska arbetet som ger känsla för krafter, materialegenskap och hållfasthet. Även Mattsson

(2005) anser att det är viktigt, att teknikämnet innehåller praktiskt arbete. Även att samtala om

konstruktionens fördelar, nackdelar och eventuella förbättringar är viktigt. Hon menar att det

är genom dialog med lärare och kamrater som lärandet sker. Detta styrker även Mylesand

(2007) som säger att barn lär sig genom att få försöka, undersöka, uppleva och dra egna

slutsatser. Det stämmer även med Forsberg & Holmlunds (1990) tankar om att det tekniska

materialet bör vara lätthanterligt samt skapa möjligheter till variation, för att barn ska

inspireras och vilja ta reda på materialets funktion.

Majoriteten av respondenterna anser att tekniken genomsyrar dagarna och att pedagogerna

synliggör den i alla vardagliga situationer som uppstår. Pedagogerna hjälper barnen att sätta

ord på sina tankegångar genom att benämna tekniska termer och vara lyhörda för deras

intressen inom teknik. De frågar barnen hur de tänker och ger dem möjlighet berätta och prata

teknik i vardagen. Forsberg & Holmlund (1990) stödjer detta och säger att det är
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pedagogernas uppgift att i första hand ställa utmanande frågor, genom att rikta barns

uppmärksamhet på frågor som varför? och hur?

I Lpfö98 står det att:

Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, intresse, motivation och drivkraft att

söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och

skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt

kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande (Lpfö98,reviderad 2010, s 6)

Samtliga respondenter menar att de synliggör barns utforskande genom att dokumentera allt

barnen gör för att barnen skall få syn på sitt eget lärande samt att föräldrarna får insyn i

verksamheten. Detta styrker Åberg och Lenz Taguchi (2007) som menar att dokumentation är

värdefull då det är ett sätt att sammanfatta en process och att kunna vidareutveckla förståelse

och kunskap.
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6. Slutsatser och förslag till fortsatt forskning

Min uppfattning utifrån undersökningen är att alla pedagoger har ett likartat förhållningssätt

till teknik. De är alla intresserade att jobba med teknik. Alla respondenter beskriver att barn är

intresserade av allt inom teknik och för att ta tillvara på deras intressen så ska man lyssna på

deras tankar och ställa frågor för att få igång deras tänkande kring teknik. Teknik finns med i

många sammanhang och är en del i den vardagliga verksamheten, men kan behöva

uppmärksammas mer för att både pedagoger och barn ska bli medvetna om vad det handlar

om. Jag tycker att det behövs medvetna pedagoger för att utmana barnens tekniska kunnande.

För att uppmuntra barnens tekniska utforskande anser jag att man skall utforma miljön på

förskolan så den lockar till detta och att vi ska sätta på oss ”teknik glasögon”.

En sak som vore intressant att forska vidare i är om arbetet med teknik skiljer sig åt mellan

olika förskolor i hela landet och det skulle även vara intressant att observera hur de tillfrågade

respondenter jobbar med teknik på respektive förskola och ta del av deras lokala kursplaner i

teknik. Spännande vore också att ta reda på hur den reviderade läroplanen Lpfö98,reviderad

2010 i teknik kommer att förändra pedagogernas arbete.



27

Referenser

Andersson B. (2005). Notlyfte: Kunskapsbygge för bättre undervisning i naturvetenskap och

teknik. Göteborg: Göteborgs universitet.

Björklund, L-E. (2008). Från novis till expert: förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk

belysning, Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.

Blomdahl, E. (2007). Teknik i skolan: En studie av teknikundervisning för yngre skolbarn.

Stockholm: HLS förlag.

Bryman, A.(2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008) .Research Methods in Education. London:

Routledge.

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken-för småskaliga forskningsprojekt inom

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.

Forsberg, U. & Holmlund, K. (1990). Kreativ teknik. Lund: Studentlitteratur.

Ginner, T. & Mattson, G. (red.) (1996). Teknik i skolan. Lund: Studentlitteratur.

Hellden, G. (2010). Vägar till naturvetenskapens värld: ämneskunskaper i didaktisk

belysning. Stockholm: Liber.

Ihrskog M. (2008) Examensarbete i pedagogik. Växjö: Växjö Universitet.

Johansson, B & Svedner, P.O. (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen.

Undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsförlaget.

Mattsson, G. (2002). Teknik i ting och tanke. Göteborg: IPD- rapport. Göteborgs universitet.



28

Mattsson, G. (2005). Teknikämnet i skolan. Göteborg: IPD- rapport Nr 2005:12

Mylesand, M. (2007). Bygg & konstruktion i förskolan. Stockholm: Lärarförbundets Förlag.

Norkvist H & Powell D. (1997) Försök med teknik. Almqvist & Wiksell. Stockholm.

Patel R.& Davidsson B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra en

undersökning. Lund: Studentlitteratur.

Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur.

Sjøberg, S. (2005). Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik. Lund:

Studentlitteratur.

Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98( Rev.uppl). Stockholm: Skolverket

Thoren, I. (1997). Teknik i flera perspektiv. Kalmar: Ekelunds.

Tragetorn, A.(1995). Lek med material, konstruktionslek och barns utveckling. Hasselby:

Runa.

Utbildningsdepartement (1998/10). Läroplan för förskolan, Lpfö 98 rev10. Stockholm:

SOU 2010:28. Vändpunkt Sverige – ett ökat intresse för matematik, naturvetenskap, teknik

och IKT. Stockholm: Fritze

Åberg, A & Lenz Taguchi, Hillevi. (2007) Lyssnandets pedagogik: Etik och demokrati i

pedagogiskt arbete. Stockholm: Liber.

http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article723886.ece



29

Bilaga 1

INFORMATIONS BREV TILL PEDAGOGER, REKTOR/ENHETSCHEF

FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE.

Missivbrev

2011-09-29

Hej!

Jag är en lärarstudent som går sista terminen till förskollärare på Karlstad universitet i

Karlstad. I sista terminen i min utbildning ingår det att genomföra ett examensarbete. Min

inriktning har varit naturvetenskap i vardagen. Där teknikämnet har ingått. Enligt den nya

läroplanen Lpfö98 reviderat läggs en större tyngd på teknik och naturvetenskap i förskolan.

Detta har gjort mig nyfiken och därför vill jag reda på hur förskollärare undervisar i teknik

idag. Vad och Hur gör de för att barnen ska bli intresserade av teknik? För att få reda på detta

har jag tänkt göra enkät undersökning med strukturerade och öppna frågor.

Det är frivilligt att delta och det är även tillåtet att under undersökningens gång avsluta sin

medverkan om man så vill. Inga namn på personal kommer att stå med i uppsatsen. Jag är

mycket tacksam för att Du vill medverka till mitt examensarbete och skriver så utförligt som

Du kan till på de öppna frågeställningarna.

Jag vill gärna ha svar senast den 6 oktober 2011 som skickas till mig på min mail eller till min

adress:

Elena Strömberg

Gruvlyckevägen 27

653 43 Karlstad

Tack på förhand för din medverkan den betyder mycket för mig.

Om Ni har några frågor eller funderingar, hör gärna av er till mig på mobil eller email.

Mobil: ######

Email: elena_7800@hotmail.com

Tack på förhand!

Elena Strömberg
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Bilaga 2

Enkätfrågor

1. Vilken utbildning har du?

Förskollärare

Fritidspedagog

Barnskötare

Annat:

2. Jag har jobbat inom förskola

0-5 år

6-10 år

Mer än 10 år

3. Har du under de senaste 3 åren utvecklat din kunskap i teknik? I så fall var och på

vilket sätt fick du det?

4.  Har Ni en lokal arbetsplan i teknik?

Ja

Nej

Vet inte

5. Har Ni barn böcker som handlar om teknik och olika uppfinnare?

Ja

Nej

Annat:

6. Hur definierar Du begreppet teknik?
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7. På vilket sätt planerar Du aktiviteter i teknik? Vad väljer Du för innehåll?

8. Vilka teknikområden är Du intresserade av att arbeta med?

9. Hur dokumenterar Du teknikaktiviteterna?

10. Vilket arbetsmaterial har Ni i teknikundervisning?

11. Vad intresserar barnen inom teknik/tekniska saker? Hur tar Du tillvara på deras

intressen?

12. På vilket sätt arbetar Du med att utveckla barnens förmåga att urskilja teknik i

vardagen?

13. På vilket sätt arbetar Du med att barnen får utforska hur enkel teknik fungerar?

14. På vilket sätt arbetar Du med att utveckla barnens förmåga att bygga och skapa

saker med hjälp av olika tekniker?

15. Hur kan Du träna barn på att sätta ord på sina tankegångar i teknik?


