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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka hur barn i förskolan närmar sig teknik och hur deras 
utforskande kommer till uttryck. Undersökningen grundar sig på en kvalitativ studie där 
barnen genom att först få lyssna till en saga därefter konstruera fritt utifrån temat rymden i en 
teknikinriktad aktivitet. Resultatet visade fem fenomenografiska kategorier av hur barn 
närmar sig teknik. Dessa var: barnen utforskar materialet, barnen fokuserar på att bygga något 
som har med rymden att göra, barnen planerar vad och hur de ska bygga, barnen fokuserar på 
hållfasthet, barnen fokuserar på funktionen. Dessa fem kategorier visar att barn utforskar och 
närmar sig teknik på ett medvetet sätt.  

Genom en sociokulturell tolkning av datamaterialet visade det sig hur barnen utforskade 
tekniken genom samspel och verbal men även icke verbal kommunikation. Barnen 
inspirerades av varandra i sitt konstruerande. Barnens konstruktioner liknade artefakter som 
redan finns i barnens omgivning. I diskussionen diskuteras att det är viktigt att se barngruppen 
som resurs i lärandet och att pedagogen uppmärksammar och stödjer detta. 

 
Sökord: barns perspektiv, barns utforskande, fenomenografi, konstruktion, teknik.  
 

Förord 

Som blivande förskollärare med ett stort intresse för teknik finner vi det intressant att studera 
teknik utifrån barnens egna perspektiv. Vi vill fördjupa kunskapen om hur barn utforskar i 
tekniksammanhang i förskolan och för att på så sätt kunna utmana barnen vidare som 
blivande pedagoger. Därför har vi valt att studera hur barn uppmärksammar och talar om 
teknik under en vanligt förekommande aktivitet i förskolan i form av en 
konstruktionsaktivitet. Vi önskar att vår studie kan vara ett bidrag till en ökad kunskap om hur 
barn utforskar och använder teknik eftersom utbudet av studier om detta är begränsat. 

Nu när vi är klara med vår studie vill vi tacka våra handledare Gunnar Jonsson och Anna 
Vikström som vi fått stöd och inspiration från i arbetet med vår studie. Vi vill även sända ett 
tack till Gerd Leking som varit ett stöd i bearbetningen av texten i vårt arbete. Ytterligare ett 
tack riktas till förskolan där studien genomfördes, vilken möjliggjorde vår studie genom ett 
gott samarbete. 

Elin & Anna 
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Inledning 

Teknik finns idag runt omkring oss överallt. Detta gör att vi använder oss av teknik relativt 
oreflekterat i vår vardag, därför kan det vara svårt att upptäcka hur barn använder och 
uttrycker sig om teknik om vi som pedagoger inte medvetet observerar detta. Genom att se 
och ta del av hur barn lär sig om teknik och hur de utforskar den på ett för barnet meningsfullt 
sätt kan vi även som pedagoger bidra till deras fortsatta lärande. Bjurulf (2013) skriver att 
eftersom vi idag lever i en teknikintensiv värld behöver även barnen ges tillfälle att tillägna 
sig kunskaper om teknik så att de ges möjlighet att förstå sin omvärld. 

Det finns förhållandevis få studier gjorda om teknik när det gäller yngre barn (Can-Yasar, 
Inal, Uyanik & Kandir, 2012). Detta belyser även Axell (2013) som skriver att trots att teknik 
blivit ett förstärkt område i den svenska förskolans läroplan finns det inte mycket forskning i 
Sverige när det gäller detta. Vi har därför valt att studera hur barn i förskolan närmar sig och 
utforskar teknik under en aktivitet. Vi kommer använda oss av begreppen, hur barnen närmar 
sig teknik och hur barnen uttrycker sig i mötet med teknik. Med begreppet att närma sig 
teknik menar vi i denna studie hur barn utforskar, undersöker, testar, använder och konstruerar 
i mötet med teknik. I begreppet hur barnen uttrycker sig i mötet med teknik menar vi hur 
barnens verbala men även icke verbala utforskande genom kroppsspråk blir syns samt hur 
interaktionen mellan barnen sker.  
 
Norström (2011) påpekar att vikten av experimenterandet i utforskandet av naturvetenskapen 
har studerats många gånger. Om eleverna själva får experimentera ger det större möjlighet för 
dem att upptäcka själva och lära sig. Däremot har experimenterandet i teknikundervisningen 
studerats betydligt mindre, vilket gör det till ett relativt outforskat område. Därför kommer vi 
i vår studie även att utgå ifrån och dra paralleller till forskning som finns kring naturvetenskap 
i förskolan och hur barnen närmar sig naturvetenskapen i sitt upptäckande. Det är ändå viktigt 
att veta skillnaderna mellan teknik och naturvetenskap. Enligt Norström handlar 
experimenterande och utforskande inom naturvetenskapen om generella naturlagar och att få 
kunskaper om dessa. Inom tekniken handlar experimenterandet om mera vardagliga 
sammanhang. Naturvetenskapen och tekniken har inte samma studieobjekt. Teknikens syfte 
är att vara användbar och fungera som lösningar, medan naturvetenskapens syfte är att finna 
generella sanningar om hur vår värld fungerar. Dock kan teknik komma från 
naturvetenskapligt kunnande på samma vis som viss naturvetenskap kan komma från 
upptäckter inom teknik. Teknik resulterar i artefakter medan naturvetenskapens resultat blir 
kunskaper (ibid.). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur barn uttrycker sig om teknik under en aktivitet i 
förskolan. 

Frågeställningar: 

1) Hur närmar sig barn teknik?  

2) Hur kommer barns utforskande av teknik till uttryck?  
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Bakgrund  

Vad är teknik - definition av begreppet teknik och artefakt 

Hur man definierar och beskriver begreppet teknik och teknisk kunskap är av betydelse för 
teknikundervisningen eftersom det påverkar både vad som ska läras ut och hur kunskaper i 
teknik ska utvärderas (Norström, 2011). Tidiga filosofer (Heidegger 1889-1876, Ellul 1912-
1994 och von Wright 1916-2003) skrev under 1900-talet om teknikens påverkan på 
människan och samhället utifrån ett samhällskritiskt perspektiv (Bjurulf, 2008). Dessa tidiga 
filosofer, som varnade för att kontrollen över teknikutvecklingen riskerade att gå förlorad, har 
kritiserats för att de uttalat sig om teknik generellt sett. De tidiga filosoferna utredde inte om 
det fanns olika typer av teknik. Tekniken i vårt samhälle idag är komplex och sofistikerad. 
Filosofer numera menar att det är väsentligt att tydliggöra vilken sorts teknik som avses. Det 
är vanligt att man idag förknippar teknik med artefakter, som dator, TV, bilar etcetera, men 
detta är en snäv definition då både kunskaper och processer som leder till skapande av 
artefakter förbises (ibid.). 

En artefakt är ett av människan, med människors samlade kunskap, tillverkat föremål 
framtaget för att fylla något behov eller önskemål (Bjurulf, 2013). Det räcker inte att säga att 
ett föremål som är en materiell konstruktion är en artefakt. Föremålet ska också användas för 
ett visst praktiskt ändamål och uppfylla en viss funktion. Även icke-materiella konstruktioner, 
såsom exempelvis veckodagarna, gjorda av människan kan också kallas artefakter (ibid.). 

Teknikbegreppet kan definieras på många olika sätt och kan tyckas ha en något tydligare 
definition än begreppet artefakt. Enligt Nationalencyklopedin (2017) definieras begreppet 
teknik som en ”sammanfattande benämning på alla människans metoder att tillfredsställa sina 
önskningar genom att använda fysiska föremål”. Teknikbegreppet kan också användas i en 
vidare mening där man syftar till den mänskliga aktiviteten, som förvandlar den naturliga 
miljön så att den passar bättre med mänskliga behov. Detta görs genom att använda olika 
typer av information, kunskap, naturmaterial och kulturella resurser, exempelvis pengar och 
sociala relationer (Bjurulf, 2008). Denna definition av teknikbegreppet liknar den beskrivning 
Norström (2011) ger, som menar att teknik är ett samlingsnamn för en mängd aktiviteter, 
föremål och kunskapsområden som är skapade av människan och syftar till att lösa problem 
eller förändra omgivningen. Can-Yasar et al. (2012) menar att teknik är allt från användning 
av manuella maskiner till elektronik och processer. Sammanfattningsvis kan teknik definieras 
som system och inkluderar då såväl artefakter som kunskaper och aktörer (Bjurulf, 2008). 

Vikten av teknik i förskolan 

Teknik är idag ett obligatoriskt ämne i skolan (Norstöm, 2011). Stables (1997) hävdar att 
betydelsen av att yngre barn ges möjlighet att möta teknik så tidigt som möjligt för att 
utveckla teknikkunskaper ökar när kraven på äldre barns teknikkunskaper blir högre i 
samhället. Idag växer barn upp i en omgivning full av teknik och det blir därför viktigt att låta 
barn redan när de börjar skolan eller till och med så tidigt som i förskolan få utforska och 
upptäcka teknik. Samtidigt poängterar Stables att det råder en osäkerhet om vad som menas 
med teknik i sammanhang med yngre barn, vilket väckt frågor om vad teknik för yngre barn 
är. Bjurulf (2008) framhåller att samhällsutvecklingen har gått i en riktning som i allt högre 
grad kommit att präglas av tekniska föremål och tekniska system. Tekniken har stor betydelse 
för vårt samhälle idag och vi behöver ha en teknisk förståelse om vi skall förstå många 
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fenomen som påverkar mänskligheten och den miljön som finns runt oss idag (Norström, 
2014). 

Teknikutvecklingen i samhället ställer således krav på förskolans verksamhet och hur den 
utformas för att möta detta. Enligt Skolverket (2016) skall förskolan vara med och skapa 
grunden för alla barns framtida lärande i livet och läroplanens formulerade syfte med 
teknikämnet är att utveckla barnens tekniska kunnande. Därför är det viktigt att barnen redan i 
förskolan får möta och utforska teknik på ett för barnet meningsfullt sätt. Axell (2013) har 
gjort en internationell forskningsöversikt som bygger på vetenskapliga artiklar om teknik i 
förskolan. Forskningen som redovisas i översikten visar på vikten av att låta barn komma i 
kontakt med teknik i tidiga år. Om man gör detta kan man ta tillvara på deras nyfikenhet och 
bygga undervisningen på deras upptäckarglädje. Kreativiteten och barnens fantasi blir det som 
driver arbetet framåt. Skolverket (2016) anger att barnen i förskolan skall ges möjlighet att 
utforska hur enkel teknik fungerar och få möjlighet att urskilja teknik i vardagen runt omkring 
dem. De skall även ges möjlighet till kreativa och skapande aktiviteter samt ges möjlighet att 
bygga och konstruera med olika slags material, tekniker samt artefakter/redskap. Detta gör 
förskolan till en plats som medvetet skall skapa möjligheter för barn att möta och lära om 
teknik och förskoletiden blir därför en viktig tid för att fånga barnens intresse för teknik. 
Enligt Tu (2006) läggs grunden för att utveckla goda attityder till vetenskapen tidigt hos 
barnen och för detta måste man ta tillvara på tillfällen som ges i barnens vardag.  

Pedagogens roll för barnens lärande om teknik 

Pedagogen är viktig för att fånga barnens intresse och erbjuda dem möten med och nya 
erfarenheter av teknik under tiden på förskolan. För att möjliggöra detta måste lärare använda 
teknik och även benämna ordet teknik i olika sammanhang för att göra barnen medvetna om 
tekniken som omger dem och hur man kan använda den (Bjurulf, 2013). Can-Yasar et al., 
(2012) poängterar att det är viktigt att stödja barn i processen att lära om teknik så att de ges 
möjlighet till rika erfarenheter. Pedagogen har en viktig roll att organisera verksamheten så att 
barnen kan få möta teknik och tekniska produkter (ibid.). Förskollärare ska enligt Skolverket 
(2016) ansvara för att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och 
teknik. Även Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) framhåller att lärarens roll 
är viktig för att stötta barnen och ge dem utmaningar som erbjuder dem möjligheter till att 
skaffa sig kunskaper om sin omvärld. I detta belyser författarna vikten av att det är 
processerna i lärandet som är i fokus såsom interaktionen och kommunikationen mellan 
individerna. 

Hur lärare definierar begreppet teknik har betydelse för vad barnen i förskolan får möjlighet 
att lära sig om. Blomdahl (2007) framhåller att hur man som lärare organiserar arbetet med 
teknik får konsekvenser för barnens lärande. Genom att ge eleverna många tillfällen att 
tillägna sig teknik kan eleverna också utveckla en förståelse för tekniken som finns runt 
omkring dem (ibid.). Dovenborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) poängterar att 
för att barnen skall få utveckla sina kunskaper om till exempel matematik eller teknik så 
måste barnen få möta detta på ett meningsfullt sätt.  

Det finns en problematik i att pedagogerna har olika uppfattningar om vad som ingår i 
teknikbegreppet. Pedagogerna har i vissa fall svårt att skilja teknik från naturvetenskap, vilket 
kan påverka barnens möjligheter till lärande (Axell, 2013). Undervisande lärare i förskolan 
behöver därför få utbildning om teknik och naturvetenskap som är aktuell i dagens samhälle. 



 
 
 
 

	   	   5	  

Lärarens förståelse för teknik har visat sig vara viktig för att lärare ska kunna planera och leda 
undervisning med aktiviteter i teknik.  

Forskning visar att lärare missar att ta vara på de kunskaper som barnen fått utanför förskolan, 
vilket kan påverka deras delaktighet och inflytande under aktiviteterna (Axell, 2013). Vikten 
av att bygga lärandet på barnens egen drivkraft, lek, fantasi, kreativitet, och motivation 
belyses, vilket stämmer väl in med den svenska förskolans synsätt och intentioner. Axell 
framhåller även problematiken i att pedagogerna har olika uppfattningar om vad som ingår i 
teknikbegreppet och att pedagogerna inte vet vad teknik är och har svårt att skilja ämnet från 
naturvetenskap. Detta kan påverka barnens möjligheter till lärande.  

Barns intresse för teknik kan väckas genom att man som förskollärare läser en saga eller en 
faktabok för barnen. Den variation av teknik som barnböcker innehåller kan fördjupa men 
även vidga barnens kunskaper och syn på teknik, eftersom det ger möjlighet till diskussion 
och problematisering av det komplexa i tekniken (Axell, 2015). Det ger en möjlighet “att 
både vidga och fördjupa det teknikdidaktiska perspektivet” (Ibid., s. 326). Axell har i sin 
studie undersökt hur barnlitteraturen kan användas som utgångspunkter för att skapa tillfällen 
för barn att lära om teknik. I sin studie av barnböcker fann författaren 4 teman av hur teknik 
framträder i böckerna. Det första, den tjänande tekniken där tekniken synliggörs som redskap 
som är till för att hjälpa människor. Den deterministiska eller instrumentella som speglar 
bilden av att tekniken tagit över och att människan inte längre kontrollerar tekniken. Det 
tredje temat var det nostalgiska som visar en bild av hur äldre teknik är finare och har högre 
värde än den nya tekniken som utvecklas. Slutligen det fjärde temat som benämns det 
konsumtionskritiska och visar på en mer hållbar syn på teknik, där teknik återanvänds och där 
teknikutvecklingen inte har ekonomisk vinning som syfte. Även Bjurulf (2013) skriver om att 
utgå från sagor för att inspirera i arbetet med teknik i förskolan. ”I arbetet att konstruera 
lösningar på problem som presenteras i sagor blir det naturligt att prata om olika material” (s. 
76). Genom detta arbete kan pedagogen ge barnen möjlighet att lösa konstruktionsmässiga 
problem. 

Hur barn närmar sig och utforskar naturvetenskap 

Teknik finns idag runt omkring barnen precis som naturvetenskapliga fenomen. Det finns dock 
som tidigare nämnts lite forskning kring hur barn utforskar teknik om man jämför med 
forskning om hur barn lär och närmar sig kunskaper om naturvetenskap. Barn utforskar 
naturvetenskap varje dag i sina dagliga aktiviteter (Stolpe, Frejd & Wallner, 2015). Det 
naturvetenskapliga kunnandet och meningsskapandet sker genom interaktion i en social 
kontext till det naturvetenskapliga fenomenet. Stolpe et al. hävdar att lärandet som sker i 
förskolan kan ses som ett första möte med naturvetenskapen vilket ger dem erfarenheter att 
bygga vidare på senare. Det blir därför viktigt för barnens fortsatta skolgång att ge barnen 
meningsfulla möten med olika slags fenomen. 

Det finns flera studier gjorda om hur barn närmar sig naturvetenskap och hur pedagoger kan 
stötta barnen i deras lärande. Traditionellt sett har dessa studier endast tagit det verbala språket 
i beaktande, vilket Stolpe et al. (2015) hävdar ger en begränsad bild då barn upplever 
naturvetenskap med hela kroppen. Eftersom barnens språkliga förmåga varierar i förskolan är 
det viktigt att ha i åtanke att barn inte endast uttrycker sig verbalt utan förmedlar sina 
upplevelser med hela kroppen, i form av gester, miner med mera. Detta innebär att ett 
multimodalt perspektiv är viktigt för att kunna se barnens meningsskapande, vilket blir extra 
betydelsefullt i forskningssammanhang (ibid.). 
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För att se hur barnen utforskar naturvetenskap och teknik gäller det att medvetet fokusera på 
detta och inta ett sådant perspektiv i studerandet av barnens handlande. Genom det kan vi se 
hur barnen själva utforskar omvärlden omkring dem med alla sina sinnen. Små barn 
undersöker, experimenterar och provar sig fram för att utveckla sin förståelse för hur världen 
runt dem fungerar (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2008). Författarna poängterar 
att vuxna ofta tror att barn gör saker slumpartat och oplanerat men om vi tittar närmare ser man 
att barn noga undersöker och prövar sig fram på strategiska sätt. De upprepar sitt handlande 
och gör justeringar i handlandet för att på så vis se skillnader. Barn inspireras även av varandra 
och deras konkreta undersökande utvecklas till kreativa och fantasifulla antaganden och 
hypoteser. Barnens utforskandeprocesser sker genom att de samlar, ordnar, sorterar och 
benämner vilket är det som även ett naturvetenskapligt arbetssätt bygger på. Barnens lek 
innehåller fantasi, kreativitet, nytänkande och fritt testande av nya kombinationer vilket även 
Elfström et al. menar finns med i ett naturvetenskapligt arbete när det fungerar väl. Om man 
ser och lyssnar noga på barnens görande kan man se hur de ställer egna fantasifulla hypoteser 
som de sedan utforskar (ibid).  

Hur barn närmar sig, tar sig an och utforskar nya fenomen är viktigt att ta hänsyn till för att ge 
barnen möjligheter att tillägna sig kunskaper i förskolan. Fischer och Leicht Madsen (1984, 
refererat i Helldén, Jonsson, Karlefors, & Vikström, 2010) såg i sin studie ett återkommande 
mönster hur barn utforskade fenomen. Först gick barnen igenom en fas av upptäckande kring 
fenomenet och där upplevelser var i fokus. Efter det kom undersökningsfasen där barnen 
började undersöka och utforska fenomenet och till sist intog barnen en reflektions-fas där de 
reflekterade om sina erfarenheter. Genom att vara medveten och se alla dessa tre faser i 
barnets lärande kan läraren lättare utforma aktiviteter och stödja barnet på rätt sätt i den fas de 
befinner sig i. 

Vikten av att se barns perspektiv i utforskandet av teknik  

Skolverket (2013) beskriver barnperspektivet respektive barns perspektiv. Genom att inta ett 
barnperspektiv är det den vuxnes tankar om vad som är bra för barnet och vad barn är i behov 
av i omsorg och lärande som får ta plats. Svenning (2011) problematiserar detta perspektiv 
och skriver att alla vuxna har ett barnperspektiv, vår egen syn på vad ett barn är utifrån våra 
egna erfarenheter. Svenning poängterar att vi som pedagoger ständigt måste hålla i åtanke 
vems perspektiv vi tar och tänka efter själva hur det skulle vara om någon hela tiden talade 
om för oss hur vi skulle uppfatta något. Enligt Skolverket (2013) kan pedagoger istället sträva 
efter att inta barns perspektiv vilket öppnar upp för förståelse av barns egna tankar, 
uppfattningar, erfarenheter, deras handlande och deras livsvärld. Eftersom barnen ständigt 
skaffar sig nya lärdomar och erfarenheter är barnens perspektiv under ständig förändring. 
Genom barns ökade delaktighet möjliggörs även att barns perspektiv får utrymme. Svenning 
(2011) påpekar även att varje barn har olika perspektiv på saker och varje barn måste få 
komma med sitt egna bidrag. Författaren belyser att vi aldrig helt kan inta någon annans 
perspektiv då vi aldrig kan veta säkert hur någon tänker och känner utan bara tolka detta.  

Barn utforskar ständigt sin omvärld och söker förklaringar till hur saker hänger ihop. Detta 
kan jämföras med de observationer, hypotesformuleringar och experiment som 
naturvetenskapliga forskare gör (Elfström et al., 2008). Enligt Bjurulf (2013) är det bra att låta 
barnen utforska tekniska lösningar för att på så vis få egna erfarenheter som de senare kan 
bygga vidare på. Utbildningsdepartementet (2010) anger att utgångspunkten i arbetet med 
teknik skall komma från barnens erfarenheter och deras förkunskaper. Pedagogens uppgift 
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blir att stödja barnen genom att erbjuda material och organisera för att ge förutsättningar för 
barnen att testa och utforska. Barnen måste alltid få vara aktiva i sitt utforskande så att deras 
teorier, handlande och erfarenheter kan kopplas samman på ett för barnet meningsfullt sätt. På 
så vis ges utrymme för barnets perspektiv i aktiviteterna.  

I aktiviteter och lärandesituationer med yngre barn är det viktigt att inte låta planeringen 
hamna mellan läraren och barnet (Blomdahl, 2007). Med detta framhåller författaren att det 
finns en risk att lärarens fokus på aktiviteten blir så stort att det kan skymma läraren från att 
se barnens eget utforskande, handlande och tankar. På så sätt kan läraren även missa att se 
barnens lärstrategier när de konstruerar världen och då går läraren miste om att kunna utmana 
barnen vidare på ett meningsfullt sätt, “Det handlar om ett lyssnande på den andre utifrån 
dennes erfarenhet och position i stället för ett påtvingande av ens egen förståelse, så att man i 
mötet kan förändras tillsammans” (Ibid, s.178). Detta ger möjlighet att skapa ett för individen 
meningsfullt lärande. 

Barns lärande av teknik genom lek 

Lekens betydelse för barns lärande och meningsskapande betonas ofta. Även när det gäller 
barns lärande av teknik framhålls vikten av lek, exempelvis konstruktionslek (Stables, 1997; 
Turja, Endepohls-Ulpe & Chatoney, 2009). Konstruktionslek är lek där barnen bygger och 
konstruerar på olika sätt, till exempel genom att stapla klossar på varandra, men många olika 
material kan användas. Ofta konstruerar barn något som fyller en funktion i deras lek, kanske 
ett stall till leksakshästarna, men i andra fall är det själva byggandet som är det viktiga i 
leken. I konstruktionsleken får barn lösa problem och uppfylla behov vilket gör att barns 
byggande och konstruerande handlar om teknik Bjurulf (2013). Barns lek leder till en 
utveckling av förmågan att fantisera och vara kreativ. Med fantasi och kreativitet kan barnet 
se händelser i sitt sinne, vilket ger möjlighet för barnet att låtsas vara någon och göra 
någonting i sin fantasi. Med fantasi kan barn utarbeta alternativa planer och medel för 
problemlösning och kombinera saker på nya sätt som aldrig setts tidigare. I leken kan barn 
också börja låtsas att ett objekt står för något annat och gradvis ersätta föremålen. Detta är 
grunden för konstruktionsleken som utvecklar förmågan att konstruera och designa. Barn 
tycker om att använda konkreta föremål som Lego eller återvinningsmaterial för att skapa en 
representation av ett annat objekt (Turja et al., 2009).   

Världen förändras i snabb takt, dagens teknik och kunskaper kan vara förlegade i barnens 
framtid vilket gör att vi idag inte kan veta vad barnen kommer behöva ha för kunskaper längre 
fram (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003). Författarna skriver att i barnens 
lekfulla värld är allt möjligt. Detta bidrar till kreativitet och nyskapande, vilket vi måste ta 
tillvara på. Leken är ett sätt för barnen att skaffa sig erfarenheter och upptäcka sin omvärld. 
Barnet kan själv eller tillsammans med andra testa flera gånger för att få kunskaper hur något 
fungerar. I leken kommer även barns erfarenheter fram (ibid.). Detta blir viktigt att pedagoger 
har i åtanke så att vi skapar aktiviteter som uppmuntrar barnen till att bli självständiga och 
kreativa i sitt handlande. 

Barnens förmåga till fantasi, deras nyfikenhet att testa och deras orädsla för att misslyckas är 
värdefulla att utnyttja i barnens lärande om teknik. Ju yngre barnen är när de möter teknik 
desto större tekniskt självförtroende kan de få. Stables (1997) framhåller några viktiga 
punkter för barns lärande bland annat lekens betydelse för att ge barnen möjlighet att utforska 
och skapa sig erfarenheter. Stables poängterar även vikten av att bygga positiva attityder till 
teknik och för det behöver barnen få tillfällen att testa och ta risker i situationen där 
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misslyckande ses som något positivt och som något som leder framåt vilket lekfulla 
situationer kan bidra till. Barns delaktighet och vikten av reflektion tas upp som en viktig del i 
lärandeprocessen (ibid.).  

Lek och lärande har ofta kommit att separeras i förskolans verksamhet och i utbildningen av 
små barn (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008). Författarna har i sin studie 
granskat tidigare forskning om barns lek och lärande och föreslår en pedagogik där barnens 
lek och lärande inte separeras. Likheterna skall istället tas tillvara på, då leken skapar mening 
för barnet och främjar kreativiteten. Pedagoger och lärares tolkningar av läroplanen formar 
förskolans verksamhet. Detta i sin tur påverkar hur barnen i förskolan ges möjligheter till 
erfarenheter och att utveckla kunskaper om sin omvärld. “The object of learning is then 
similar throughout the whole school system. The act of learning, however, is different!” 
(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008 s.637). Läraren kan rikta barnens 
medvetande så att de ges möjlighet att urskilja och erfara nya saker i en stimulerande miljö, 
där sättet att lära stämmer överens med förskolans intentioner.  

Förskolemiljöns betydelse för att skapa möjligheter till barns utforskande om 
teknik 

Vad barn lär påverkas av vad miljön runt om dem innehåller och hur miljön är utformad. Hur 
barnen i förskolan ges tillgång till teknikmaterial och tekniska artefakter påverkar på så vis 
deras tekniska utforskande. Skolverket (2016) skriver att “Förskolan skall erbjuda barnen en 
trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen 
att utforska omvärlden” (s.5). Enligt Elm Fristorp och Lindstrand (2012) skapar miljön 
förutsättning för hur barn får utforska och på så vis lära. Därför menar Elm Fristorp och 
Lindstrand att det är både viktigt och intressant att studera hur miljön och rummen 
organiseras för att ge barnen möjlighet till lek och deras meningsskapande.  

Tu (2006) har studerat hur förskolemiljön var utformad för att främja barnens lärande om 
vetenskap. Författaren skriver att vetenskap är en strävan efter att förstå hur vår omvärld 
fungerar och för detta behöver barnen ha en miljö som stödjer deras utforskande, nyfikenhet 
och lärande. För detta måste lärarna aktivt skapa en engagerande och utmanande miljö i 
förskolan och utforska gemensamt med barnen samt ta tillvara på tillfällen som skapas runt 
barnen i vardagen i miljön på förskolan. Det behövs en stödjande miljö för att främja barnens 
vetenskapliga tänkande vilket innebär att läraren måste se vilka material som finns 
tillgängliga för barnens lärande om vetenskap. Lärande om vetenskap behöver inte vara svårt 
och krångligt, då det finns runt oss hela tiden (Tu, 2006). Som lärare blir det viktigt att se 
även de små möjligheterna som ges i miljön och ta tillvara på detta för att göra det till ett 
naturligt inslag i barnens vardag på förskolan. 

Nordin-Hultman (2004) har i en studie undersökt vilka material barnen hade tillgång till i 
förskolans lärandemiljö. Författaren jämför svenska förskolans miljö med engelska 
förskolemiljöer och såg en stor skillnad på vad de innehöll. Svenska förskolor hade ett 
jämförelsevis litet utbud och variation av material för barnen och de engelska förskolorna 
hade betydligt mera naturvetenskapligt och tekniskt material för barnen att tillgå. Nordin-
Hultman (2004) framhåller om hur man kan bredda valet av material och föra in  
experimenterande material i rummet för att få nya strukturer på leken. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel tar upp den ansats och det teoretiska perspektiv som studien utgår från, vilket 
har legat till grund för analysen av materialet. Den fenomenografiska ansatsen var en 
utgångspunkt i studiens första analys för att besvara frågan hur barn närmar sig teknik. Den 
sociokulturella teorin har legat till grund när frågan om hur barns utforskande kommer 
till uttryck har besvarats.  
Fenomenografi  

Denna studies syfte är, som tidigare nämnts, att synliggöra hur barn närmar sig teknik samt 
hur barns utforskande av teknik kommer till uttryck under en aktivitet i förskolan. För att 
synliggöra detta har vi använt en fenomenografisk ansats. Den fenomenografiska ansatsen 
intar så kallat andra ordningens perspektiv där människors erfarenheter av världen studeras i 
motsats till studier av första ordningens perspektiv som betyder att forskningsobjektet utgörs 
av världen och fenomenet i sig, “hur något faktiskt är” (Pramling Samuelsson, 2015 s.166).   

Fenomenografi är en metod inom kvalitativ forskning (Pramling Samuelsson, 2015). Utifrån 
denna ansats vill man synliggöra hur något framstår i individens medvetande, det vill säga hur 
individen förstår, uppfattar och erfar en viss företeelse som finns i världen omkring. På så vis 
blir variationen av människors uppfattningar kring ett fenomen intressant att studera. De olika 
uppfattningarna kan kategoriseras för att sedan analyseras (Marton & Pong, 2005; Pramling 
Samuelsson, 2015). Pramling Samuelsson (2015) menar även att fenomenografi beskriver 
resultat på gruppnivå då den beskriver ett antal olika sätt att förstå något på och inte bara en 
enskild individs uppfattning.  

I denna studie intar vi ett vidgat perspektiv på begreppet uppfatta. I denna vidgade syn lägger 
vi även in barnens olika sätt att närma sig teknik, deras förhållningssätt och hur de uppfattar 
de fenomen de står inför i aktiviteten. Med denna vidgade fenomenografiska syn i analysen 
vill vi kunna bidra till fördjupad förståelse för de olika sätt som barn kan närma sig teknik, 
vad det är barnen uppmärksammar och vad som är likheterna och skillnaderna i barnens sätt 
att utforska teknik. 

Fenomenografisk forskning förutsätter situationer där individer får möjlighet att reflektera 
och tänka om ett visst fenomen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Det är 
också viktigt inom fenomenografin att uppmärksamma mångfalden av olika sätt att tänka 
kring fenomenet och menar att “den fenomenografiska forskningsansatsen lyfter fram 
människors subjektiva värld och deras sätt att skapa förståelse av omvärlden” (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003 s.57). Som forskare blir det viktigt att försöka fånga 
individernas erfarenheter genom att systematiskt sortera dem i kategorier av kvalitativt skilda 
beskrivningar av det som studeras. Genom att göra detta erhålls kunskaper om hur barn 
närmar sig teknik på olika vis.  

Sociokulturella teorier  

Genom teorier får vi verktyg och tillgång till begrepp att definiera och förklara det vi studerar 
med (Rennstam & Västerfors, 2015). Denna studie utgår från det sociokulturella perspektivet. 
Valet av detta perspektiv grundar sig på att inom sociokulturella teorier ses kulturella redskap 
och artefakter som betydande för människans sociala relationer och vårt lärande (Hundeide, 
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2006). I ett sociokulturellt perspektiv anser man “att barnet föds in i en social värld som är 
utformad via historiska och kulturella processer och som har existerat innan barnets födelse 
och kommer att bestå efter dess död” (Hundeide, 2006, s.5). Detta medför att barnet direkt 
anpassas in i de sociala sammanhang och den materiella värld som det föds i.  

Lev Vygotskij (1896-1934) har varit tongivande inom den sociokulturella teorin även om det 
är många som bidragit till det som ingår i det sociokulturella perspektivet idag. Vygotskijs 
tankar om hur vi lär inom den proximala utvecklingszonen har blivit framträdande inom 
pedagogiken. Den proximala utvecklingszonen kännetecknas av det område som ligger 
mellan det som individen kan klara av på egen hand och det som hen kan klara av med stöd 
från en annan individ som kan lite mer (Dysthe, 2003b). I förskolans lek och aktiviteter sker 
detta dagligen då barnen genom interaktion och samspel leker och lär av och med varandra. 

Inom den sociokulturella teorin är mediering ett centralt begrepp och det är genom språket 
som mediering sker (Dysthe, 2003a). Mediering beskriver hur människor utvecklar kunskaper 
genom lärprocesser som till exempel interaktion mellan de medierande resurserna som är vårt 
tänkande och handlande (Jakobsson, 2012). Författaren poängterar att genom att vara i 
situationer där någon kan lite mer än någon annan skapas förutsättning för mediering för den 
som kan lite mindre. Även den som kan lite mer lär sig av dessa situationer då man som 
individ fördjupar sitt eget kunnande genom att visa vad man kan och möta andras tankar 
(Ibid.). 

I det sociokulturella perspektivet är språket av stor betydelse då det är ett verktyg som 
förmedlar människans tankar (Dysthe, 2003a; Elfström m fl, 2008). Dysthe (2003a) belyser 
hur språk och kommunikation anses vara förbindelsen mellan sociala läroaktiviteter och 
individens mentala processer i den sociokulturella synen på lärande. Även samspel och 
interaktion anses vara de viktiga delar som påverkar människans utveckling. Genom 
kommunikation och interaktion med andra och sin omgivning utvecklar individen sitt 
tänkande och handlande (Dysthe, 2003a).  

Människor är meningssökande och tolkande till sin natur (Hundeide, 2006). Detta medför 
enligt författaren att man i studier hela tiden måste vara medveten om att barnens svar och 
handlingar påverkas av hur de uppfattar situationen. Som forskare betyder det att ett tolkande 
och öppet synsätt måste intas när man observerar barn.  
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Metod 

I detta kapitel presenteras metod och genomförande för studien. För att besvara 
forskningsfrågorna har en kvalitativ metod valts. Urval och etiska principer presenteras även 
här samt metod för datainsamling. Metodkapitlet avslutas med avsnittet bearbetning av data 
genom transkribering och analys. 

Kvalitativa metoder 

Denna studie om barns utforskande av tekniken utgår från kvalitativa metoder. Genom denna 
ansats ligger fokus på att försöka förstå den sociala verkligheten utifrån hur personen själv 
tolkar den i en specifik kontext (Bryman, 2011). På så vis blir den kvalitativa forskningen 
även en tolkande forskning. Tolkningens syfte är att bidra till generell förståelse av det 
studerade fenomenet och bidra till vetenskapens tolkningsrepertoar. I detta avseende blir 
frågan vilken typ av forskning man som forskare vill bidra med då val av problemformulering 
och teorier blir avgörande för tolkningens resultat (Alvehus, 2013). Fokus i denna studie är på 
hur barnen tänker, resonerar och handlar i sitt utforskande och hur detta kommer till uttryck. 
Detta för att bidra till att teknikutforskande synliggörs utifrån barnens perspektiv i förskolan. 
För att få insikt i vad barnen tänker, tycker och känner måste vi lita på vår förmåga att tolka 
ord, kroppsspråk och synliga handlingar för att sedan kunna dra slutsatser (Ahrne & 
Svensson, 2015). 

Urval 

För att studera hur barn utforskar och närmar sig teknik valdes en grupp med barn ut. Enligt 
Elfström et al. (2008) påverkar antalet barn hur och vad gruppen lär, därför måste gruppen 
vara tillräckligt liten, exempelvis två till fyra barn, för att alla barn ska kunna bidra och hålla 
kontakten med varandras idéer.  Urvalet av undersökningsgruppen begränsades därför till fyra 
barn i fyra till fem års ålder. Barnen valdes ut efter att de visat ett intresse för att medverka 
samt att de hade vårdnadshavares godkännande. Förskolan där studien genomfördes ligger i 
en förort till Stockholm och är en förskola med tre avdelningar. Anledningen till att denna 
förskola valdes var att det redan fanns en etablerad kontakt med förskolechefen, då en av oss 
genomfört sin praktik på förskolan tidigare.  

Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) anger de grundläggande forskningsetiska principerna vi har att 
förhålla oss till när vi utför en studie, vilka vi har tagit i beaktande. Fyra huvudkrav anges, 
som vi kommer att ta hänsyn till i vår studie. Dessa är samtyckeskravet, informationskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Vi kontaktade förskolan och informerade om studiens syfte. För att nå samtyckeskravet gav vi 
ut ett brev till vårdnadshavare om deras medgivande till studien. För att möta 
informationskravet och kravet på öppenhet i studien var vi tydliga med att förklara syftet med 
studien och hur studien skulle genomföras. För att kunna bemöta vårdnadshavares frågor 
angav vi våra telefonnummer samt mailadresser.  Barnen tillfrågades även själva på plats om 
de vill medverka. Enligt Löfdahl (2014) är det viktigt att barnen får dra sig ur om de inte 
längre ville delta i studien. Detta kan visas såväl verbalt som med kroppsspråk. För att 
uppfylla konfidentialitetskravet framgick det tydligt i informationsbrevet att studien skulle 
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vara anonym. I transkriberingen av det inspelade materialet fingerades namnen på barnen. I 
det publicerade materialet av resultaten i studien har även förskolans namn strukits för att 
tillgodose anonymitetskravet. För att tillgodose nyttjandekravet användes det insamlade 
materialet endast i den aktuella studien. Efter att filminspelningen transkriberats och 
materialet analyserats färdigt raderades allt filmmaterial som var sparat. 

Genomförande av studien 

Vi började med att ta kontakt med förskolechefen på den aktuella förskolan. Förskolans 
personal var intresserad av att medverka i vår studie. Genom mailkontakt förmedlades 
samtyckesbrev som utgick till föräldrar innan studien påbörjande (se bilaga 1). Förskolan 
hade påbörjat ett tema om rymden eftersom många av barnen visat ett stort intresse för detta. 
Axell (2015) och Bjurulf (2013) framhåller hur sagor kan fungera som en ingång till barns 
lärande om teknik.  Vi planerade därför en aktivitet som utgick från sagoboken Bamse 
Rymden, av Rune Andréasson. Sagan gjordes om till en flanosaga för att barnen lättare skulle 
kunna se bilderna när sagan berättades. Axell (2013) belyser vikten av att aktiviteter bygger 
på barnens nyfikenhet, kreativitet och upptäckarglädje. Vi valde därför att skapa en aktivitet 
som inbjöd barnen till att utforska och konstruera efter sin fantasi och sina tankar om teknik. 
Efter sagan fick barnen i uppdrag att uppfinna och konstruera en rymdmaskin eller någon 
form av utrustning som kan användas för att studera rymden. Barnen erbjöds därefter varierat 
material i form av skruvar, muttrar, brickor, vinkeljärn, träbitar i varierande storlek med 
förborrade hål, pappkartonger av olika slag, pappersrullar samt limpistol, snöre och verktyg 
som skruvmejslar med mera (se figur 1). Detta fick barnen utforska och använda i sina egna 
konstruktioner och uppfinningar. 
 

 

Figur 1: Material  
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Studien genomfördes med så kallad öppen observation där vi som observatörer var synliga för 
de individer som ingick i studien. Alvehus (2013) poängterar att i all observation, förutom 
den dolda, påverkar observatören situationen, vilket är viktigt att vara medveten om. 
Observationen genomfördes ostrukturerat vilket betyder att inget förutbestämt 
observationsschema fanns. I den första delen av genomförandet var vi båda så kallade 
deltagande observatörer. En av oss läste sagan medan den andra visade sagans bilder för 
barnen. Enligt Franzén (2014) kan det vara en fördel att inta rollen som icke-deltagande 
observatör eftersom risken att påverka studien minskar och det är lättare som observatör att 
studera händelsen om forskaren står bredvid då något specifikt skall studeras. Därför valde vi 
att i den andra delen av genomförandet, som bestod av konstruktion och skapande, inta rollen 
som icke-deltagande observatörer och en pedagog på förskolan tog då över genomförandet 
med barnen. Enligt Thulin (2010) stimulerar öppna frågor barnen till att sätta ord på sina 
tankar och visa den förståelse barnen har för det naturvetenskapliga fenomenet i fråga. Därför 
ombads pedagogen att enbart ställa öppna frågor under genomförandet. Detta för att få 
tillgång till så mycket information som möjligt av barnens perspektiv i aktiviteten. 

Datainsamling genom filminspelning 

Fördelen med videoinspelning är att ögonblick som lätt går förlorade kan registreras då vårt 
minne är begränsat (Bjørndal, 2005). Författaren belyser även fördelen med att filmen kan 
spelas upp i slowmotion och ger möjlighet att studera samma situation men med fokus på 
olika saker. Hela studiens genomförande filmades genom två stycken iPad i olika vinklar för 
att få en tydlig bild av barnens tal och interaktion med varandra. Genom att filma fick vi även 
syn på barnens tysta kunskaper, det som inte uttalas med verbalt språk utan genom barnens 
handlande och kroppsspråk. I första delen av genomförandet, som var sagan, riktades 
kamerorna mot samlingen där sagan lästes för barnen. Efter det riktades kamerorna om mot 
bordet där den efterföljande aktiviteten ägde rum.  

Bearbetning av data genom transkribering och analys 

De filmer som spelades in under aktiviteten transkriberades till pappersform genom att vi 
ordagrant skrev ner det barnen sa, vad de gjorde och det som hände under genomförandet av 
aktiviteten. Barnens verbala kommunikation men även kroppsspråk såsom gester och 
kroppsliga uttryck samt barnens hantering av material och artefakter har tagits med i 
transkriberingen eftersom detta är en del i barns uttryck. Sammanlagt transkriberades totalt 14 
minuters film från vardera filmkamera till 13 sidor text.  

Analysens första steg är att transkribera materialet som samlats in vilket även kan ses som ett 
steg i tolkningen (Alvehus, 2013). Efter transkriberingen lästes materialet i sin helhet ett 
flertal gånger för att få en god bild av innehållet. Ahrne och Svensson (2015) poängterar att 
det viktigaste i analysen av en kvalitativ studie är variationen och innebörden i materialet, inte 
mängden data. Enligt Bryman (2011) kan tematisk analys användas i kvalitativa metoder för 
att synliggöra olika repetitioner och teman som framträder i materialet som analyseras. Den 
tematiska analysen var ett verktyg för att få syn på olika kategorier av hur barn närmar sig 
teknik. De olika kategorierna gavs olika färger. I den kommande läsningen utifrån en 
fenomenologisk ansats kodades exempel med kategoriernas färger och på så sätt kunde 
kategorierna fastställas. Efter det gjordes en ny analys utifrån samma analysmetod men 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv på materialet som fokuserade på hur barnen 
kommunicerade, interagerade och påverkade varandra under aktiviteten. 
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Följande analysfrågor ställdes mot det insamlade materialet: 

• Hur samtalar barnen?  
• Vilka frågor ställer barnen? 
• Vad gör barnen?  
• Vad riktar barnen sitt intresse mot? 
• Vad pratar barnen om? 
• Vilken interaktion sker mellan barnen? 
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Resultat 

Under detta avsnitt presenteras de resultat som framkom efter att datamaterialet analyserats 
utifrån de två teoretiska utgångspunkterna som studien utgick från, vilka var fenomenografi 
och sociokulturella teorier. Dessa kommer att redovisas under två olika rubriker. 
Fenomenografin svarar på forskningsfrågan om hur barn närmar sig teknik och den 
Sociokulturella teorin används för att svara på hur barns utforskande kommer till uttryck i 
studien.  

Hur barn närmar sig teknik 

Den första forskningsfrågan löd: Hur närmar sig barn teknik? Den fenomenografiska analysen 
visade på fem kategorier:  
 

1. Utforska materialet. 
2. Fokusera på att bygga något som har med rymden att göra. 
3. Planera vad och hur de ska bygga. 
4. Fokus på hållfasthet. Testar hållfasthet eller bygger för att det ska ha god hållfasthet. 
5. Fokus på funktion. Testar funktionen eller bygger för en viss funktion. 

 
Namnen på barnen och förskolläraren är fingerade. Förskolläraren kallar vi för Eva. 

1. Utforska materialet 

Barnen utforskar och närmar sig teknik genom att undersöka det material som erbjuds. Detta 
visar sig genom att barnen undersöker materialet för att hitta något att bygga sina 
uppfinningar av vilket följande exempel ur transkriberingen visar: 
 

Barnen letar bland materialet och känner på det. 
 
Två av barnen visar intresse även för det mer ovanliga material och de verktyg som ligger på 
materialbordet. Barnen verkar inte så vana vid att detta material får användas vid konstruktion 
och är tveksamma till att använda det. Barnen utforskar materialet genom att titta, känna, 
ställa frågor och till slut prova nya material vilket visas av följande exempel: 
 

Emma står vid materialbordet och tittar och undersöker materialet. Sara kommer också till 
materialbordet. 
Emma: Varför har man sånna hära? Emma tar upp en plugg från materialbordet och lägger sedan ner 
den igen. 
Sara: Undra vad jag ska göra nu. 
Emma: Varför har man en skiftnyckel? Varför har man en skiftnyckel? Emma tittar på skiftnyckeln på 
materialbordet.  
Emma: Och varför är det en sladd? Emma petar till sladden på materialbordet. Emma tittar på mig 
som står och filmar. Emma ler. 
Sara känner också på sladden. 
Eva tar lite på sladden. Eva: Man kan ta bitar av den. 
Emma: Kan man klippa av den där? 
Eva: Mmm. 
Emma petar på något material och tittar. Emma tar upp en träbit och en liten trästav från 
materialbordet. Emma sätter staven i det förborrade hålet på träbiten. 
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2. Fokusera på att bygga något som har med rymden att göra 

Alla fyra barnen väljer att konstruera något som har med rymden att göra och fokuserar på det 
vilket följande text visar: 
 

Sara: Jag vill göra ett teleskop. 
Emma: Ett teleskop. 
Eva: Ja. 
Lukas sitter med ryggen mot och säger något tyst som jag tror är ”jag ska göra en rymdraket” 
Ola säger tyst: Jag vill göra en rymdraket. 
Emma säger högt och tydligt: Jag ska göra en rymdraket. 
Sara tar två sugrör. 
Ola tar några toarullar. 
Lukas tar några träbitar. 
Sara: Jag behöver ett tjockt sugrör. 
Eva: Ett tjockt sugrör 
Emma: Jag ska göra en rymdraket. 
Barnen letar bland materialet och känner på det. 
Sara tar ett sugrör. 
Ola har tre toarullar som barnet håller ihop bredvid varandra. Ola vill fästa dessa tre ihop. 
Eva: Du kan använda våra limpistoler eller om du vill ta lim eller limstift som finns där. Pekar på 
bordet med allt material. 
Barnen börjar röra sig från bordet med det material de har i händerna. De går till bänken med 
limpistoler. 
Sara: Jag behöver limpistol. 
Emma sitter kvar vid bordet med materialet. Sedan tar Emma en burk och går till bänken med 
limpistolerna också. 
Sara: Ett teleskop. 
 

3. Planera vad och hur de ska bygga 

Genom att skapa sig en plan och planera vad som ska byggas närmar sig barnen teknik. Till 
en början handlar det om att komma på vad man vill bygga:  
 

Barnen står runt bordet som vi ställt upp med vårt material på och som jag kallar materialbordet. 
Barnen tittar på materialet en stund, men rör inget. 
Eva: Vad skulle man kunna ha det till? 
Emma: Vet inte. 
Sara: Bygga saker. 
Emma: Det finns jättemycket saker. 
Sara: Vet inte ens vad jag ska göra. 
De två andra barnen har satt sig på stolar och sitter tysta och tittar på allt material. 

 
Barnen närmar sig teknik genom att med sin fantasi utarbeta planer för problemlösning och 
genom att kombinera saker på nya sätt. Konstruktion och design kräver kreativitet och i 
följande exempel visas hur ett barn, som står inför ett problem, själv tänker ut och planerar 
hur det ska lösas:  
 

Emma: Men hur ska jag sätta i den? 
Eva: Ja, det får vi klura på. 
Emma går till arbetsbänken med träbiten och trästaven. Emma tittar och pillar på träbiten och 
trästaven. Emma tar loss trästaven från träbiten och börjar limma på träbiten. Emma sätter trästaven i 
hålet med lim och trycker ner den. Emma vänder sig mot Eva och Sara. 
Emma: Och nu måste jag tejpa lite så den inte åker ut… 

 



 
 
 
 

	   	   17	  

4. Fokus på hållfasthet. Testar hållfasthet eller bygger för att det ska ha god hållfasthet 

Barnen närmar sig teknik genom att ha fokus på och testa hållfastheten på sina uppfinningar. 
Detta visar följande exempel: 
 

Sara pratar lite tyst och jobbar samtidigt för att få ihop sina sugrör. Sara limmar och trycker sugrören 
på plats. Sara håller i sugrören och provar att lyfta ett sugrör, som då lossnar. Sara tar nytt lim på det 
ena sugröret, på samma ställe som förut. Sara provar igen att trycka fast det andra sugröret i limmet på 
det första sugröret. Sara håller i sugrören en kort stund men tar sedan loss dem igen och limmar på 
nytt lim en gång till. Sara trycker fast sugrören på varandra igen, håller kvar en liten stund och lägger 
sedan ner de båda sugrören på arbetsbänken. Sugrören sitter nu ihop. 

 
Det blir ännu tydligare i citatet nedan att hållfastheten är i fokus. Barnet i exemplet nedan 
använder både lim och tejp för att uppfinningen ska hålla och inte gå sönder. 
 

Emma går till arbetsbänken med träbiten och trästaven. Emma tittar och pillar på träbiten och 
trästaven. Emma tar loss trästaven från träbiten och börjar limma på träbiten. Emma sätter trästaven i 
hålet med lim och trycker ner den. Emma vänder sig mot Eva och Sara. 
Emma: Och nu måste jag tejpa lite så den inte åker ut… för annars går rymdraketen sönder om den 
här åker ner. Emma går till materialbordet och tejpar på trästaven och träbiten. 
Emma: Så nu kan den inte gå sönder. Emma tar ett stadigt tag i trästaven och känner på hur den sitter 
fast.  
 

5. Fokus på funktion. Testar funktionen eller bygger för en viss funktion 

Funktionen och syftet med ett föremål kan sägas vara det som gör det till en teknisk 
konstruktion till skillnad från exempelvis konst. Den tekniska konstruktionen uppfyller 
mänskliga behov och önskemål. Texten nedan visar hur barn närmar sig teknik genom att ha 
fokus på funktionen på uppfinningen: 
 

Sara: Sådär, nu har jag gjort mitt teleskop. Sara håller upp sugrören som är ihoplimmade och kikar in i 
ett av dem. De andra sugrören sitter fastlimmade på det sugröret och hänger ner. 
Eva: Jaha så man kan kika där. Fiffigt. 
Emma går till materialbordet. 
Sara: Så man kan kika upp i rymden. 
Eva: Ja, vad tror du man ser då om man kikar upp i rymden? 
Sara kikar igen in i sugrörsteleskopet. 
Sara: Kanske astronauter. 
Eva: Kanske astronauter.” 
Nedan visar barnet även hur ett teleskop av sugrör kan vinklas på olika sätt: 
“Sara: Så där. Nu har jag gjort ett till teleskop. 
Eva: Ja titta ett till teleskop. 
Sara håller upp sin uppfinning och visar den för Eva. Sedan kikar Sara in i ett av sugrören som är 
riktat framåt och håller i de två andra sugrören som är riktade nedåt. 
Eva: Fiffigt. 
Sara: Eller så. Sara ändrar lite på teleskopet/uppfinningen. 
Eva: Hur håller man det när man kikar? 
Sara ändrar läge på de två sugrören som är som handtag och vinklar på så vis det övre, ”kikar-
sugröret” i olika vinklar. Sara vinklar det uppåt och lite neråt och så uppåt igen. 
/.../ 
Sara: Man måste bara hålla i den. Sara håller det ena sugröret still och rör det andra upp och ner så att 
det tredje sugröret som ligger horisontellt rör sig och kommer i olika vinklar i förhållande till golvet. 
Sugröret riktas på olika sätt upp mot rymden. 
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En rymdraket måste kunna starta för att sedan åka ut i rymden. Exemplet nedan visar att 
barnen fokuserar på rymdraketens funktion att kunna starta och åka: 

 
Sara: Jag ska göra en rymdraket som ska starta. Sara tar upp sladden ur lådan som den ligger i. Sara: 
Den här gör så att rymdraketen åker. 
Emma: Om man trycker på den där…så åker rymdraketen. Emma trycker på trästaven som sitter 
igenom det förborrade hålet i träbiten och tittar på dem. Trästaven rör sig igenom hålet.  
Eva: Mmhm. 
Sara: Om man tar i den hära så startar rymdraketen. Sara visar med handen på sladden. Emma tittar på 
Sara. 
 

Uttryck för barns utforskande av teknik  

Den andra forskningsfrågan löd: Hur kommer barns utforskande av teknik till uttryck? 
Genom att inta ett sociokulturellt perspektiv i resultatanalysen av det transkriberade materialet 
syntes tydligt hur barnen samspelade med varandra under processen med att konstruera. 
Barnen kommunicerade och interagerade med varandra genom verbalt språk och kroppsspråk. 
De berättade högt vad det var de hade tänkt uppfinna och vad de behövde för att göra detta. 
Det mesta av den verbala kommunikationen var riktad till pedagogen eller som en verbal 
tankeyttring till obestämd person i rummet. 

Det syntes tydligt hur barnen inspirerades och påverkade varandra på olika sätt. Till exempel 
genom att gå och hämta samma material. När Sara säger att hon behöver två sugrör för att 
göra sin uppfinning, kommer även Lukas på att han behöver det. När Ola sedan vill ha 
paljetter till sin uppfinning, inspireras Lukas till att använda paljetter. Exemplet nedan visar 
hur Ola kommunicerar med sitt kroppsspråk för att visa vad han vill ha och hur Lukas blir 
inspirerad av det material som Ola använder sig av: 
 

Ola håller upp sin rymdraket och tittar på den. Ola tittar sig omkring och pekar upp på hyllan ovanför 
arbetsbänken. 
Eva: Ja, behöver du någonting här uppe? 
Ola nickar och pekar. Ola: Mmm. 
Eva: Paljetter? 
Ola: Mmm. Ola nickar. 
Eva: Tar ner en burk med paljetter. 
Ola tar paljetter ur burken.  
Lukas tar sin uppfinning i handen och ställer sig bredvid Ola.  
/.../ 
Lukas tar några paljetter ur burken som står på bordet bredvid arbetsbänken och går sedan tillbaka till 
arbetsbänken med sin uppfinning i handen. 

 
Ytterligare ett exempel som visar hur barnen inspirerades av varandra är följande: 
 

Sara: För att jag skall göra en rymdraket behöver jag sugrör. 
Lukas: Jag behöver också två sugrör. Går och hämtar från materialbordet. 

 
Vid flertalet tillfällen kunde man se hur barnen stannade upp i sitt eget görande för att studera 
varandras uppfinning och jämför med sin egen för att sedan återgå till sitt eget konstruerande 
igen.  
 

Lukas tittar på Sara som står bredvid och studerar vad Sara gör. 
/.../ 
Ola tittar på Sara medan han vänder och vrider på sin egen uppfinning. 
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Barnens konstruktioner och uppfinningar liknade de artefakter som redan finns i deras 
omgivning (se figur 2). Till exempel hade formen på de rymdraketer som konstruerades 
samma form som riktiga rymdraketer har och de redskap barnen konstruerade för att se ut i 
rymden påminde om hur stjärnkikare och teleskop ser ut i verkligheten. 
 

 

Figur 2: Barnens uppfinningar 

 

Barnen pratar, kommunicerar, samspelar och utmanar varandra i konstruktionsaktiviteten 
vilket visar sig på flera sätt. Texten nedan visar kommunikationen mellan Sara och Emma och 
hur Emma intresserar sig för vad Sara gör: 
 

Emma tittar på Sara.  
Emma: Vad gör du? 
Sara: Ett teleskop. Sara tittar på Emma och sedan ner i händerna och pillar med något. Sara tittar på 
något på väggen och på sakerna som står på hyllan ovanför arbetsbänken. 
Emma borstar av sina händer mot varandra och tittar ut genom fönstret. Emma tar tag om sin 
uppfinning och trycker på sugrören mot toarullen. Emma vrider och vänder och tittar på sin 
uppfinning. 
Emma: Det här ser inte ut som en…rymd… 
Emma ställer ner uppfinningen på arbetsbänken. Emma tar sin uppfinning och går till materialbordet. 
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Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet dels på hur barn kan närma sig teknik på olika sätt, men 
också hur barns utforskande av teknik kommer till uttryck. Den fenomenografiska analysen 
av insamlat data har resulterat i fem kategorier. Barnen tittar, känner och intresserar sig för 
materialet. Vi tolkar det som att barnen i studien närmar sig teknik genom att utforska 
materialet. Barnen fokuserar på att bygga något som har med rymden att göra, vilket vi också 
tolkar som ett sätt att närma sig teknik, eftersom konstruktionerna är modeller av föremål som 
uppfyller en viss funktion. I resultatet framgår också att barnen planerade vad och hur de 
skulle bygga. Detta tolkar vi som ett sätt att närma sig teknik, eftersom det visar sig att barnen 
använder sin fantasi och kreativitet för att lösa problem och planera hur de ska konstruera. 
Vidare visar resultatet att barnen testar och har fokus på både hållfasthet och funktion när de 
konstruerar. Det visar sig exempelvis genom att barnen tar mer lim när materialet inte fäster 
ordentligt och genom att barnen känner och drar i materialet för att se om det håller. 
Funktionen testas exempelvis av ett barn som testar sitt teleskop genom att kika i det och 
prova att vinkla det på olika sätt, vilket vi tolkar som ett sätt att närma sig teknik. Genom att 
analysera resultatet utifrån ett sociokulturellt perspektiv tolkar vi hur barns utforskande av 
teknik kommer till uttryck. Barnen inspirerades och påverkades av varandra vilket visade sig 
genom exempelvis val av material. Det framgår av resultatet att barnen samspelade med 
varandra i samband med konstruktionsaktiviteten både genom verbalt språk och kroppsspråk, 
vilket vi tolkar som ett utryck för barnens utforskande av teknik.  
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Diskussion 

I detta kapitel kommer först metoderna för studien att diskuteras. Efter det diskuteras studiens 
resultat i relation till det teoretiska perspektivet samt tidigare forskning. Den första analysen 
gjordes utifrån en fenomenografisk ansats för att besvara forskningsfrågan om hur barn 
närmar sig teknik. Den andra analysen gjordes utifrån ett sociokulturellt perspektiv för att 
besvara frågan om hur barns utforskande av teknik kom till uttryck. Kapitlet avslutas med 
förslag på fortsatt forskning. 

Metoddiskussion 

I den här delen kommer studiens metoder att diskuteras i förhållande till syfte och de 
forskningsfrågor som ställdes. Detta presenteras under rubrikerna datainsamlingsmetod och 
analysmetod, genomförande, analysmetod, urvalsdiskussion, reliabilitet och validitet samt 
resultatdiskussion. 

Datainsamlingsmetod och analysmetod 

I vår studie ville vi belysa barnens perspektiv i utforskandet av teknik, därför valde vi att 
filma aktiviteten för att få tillgång till det verbala men även till de icke verbala uttrycken i 
barnens utforskande. En videoinspelning kan inte ses som en sann kopia av verkligheten då 
observatören styr kameran och ljudet och på så sätt påverkar vilken information som hamnar i 
fokus (Bjørndal, 2005). Bjørndal poängterar att det inte finns något tekniskt hjälpmedel som 
kan fånga hela den komplexa situationen som utspelar sig i en situation mellan individer. 
Ändå är vi av uppfattningen att valet av datainsamlingsmetod var rätt, då vi genom att filma 
fick mycket information som kunde användas i analysen.  

Att använda videokamera påverkar alltid de inblandade på något sätt vilket är viktigt att som 
observatör vara medveten om. Bjørndal (2005) framhåller en rad olika faktorer som påverkar 
den situation som blir till i en videoinspelning, bland annat hur synlig observatören och 
utrustningen är, vilken tillit de som observeras har till observatören, samt hur pass vana de 
observerade är att bli observerade. Det märktes att barnen reagerade på filmkamerorna under 
aktiviteten vilket eventuellt kan ha påverkat deras handlande. Vid genomförandet av en ny 
studie hade det därför varit en fördel om observatören bekantat sig med barnen innan och 
även dolt kamerorna i den mån det var möjligt. 

Det finns en mängd sätt att transkribera det insamlade materialet från en studie (Alvehus, 
2013). Eftersom vi var ute efter att nå barnens perspektiv i så hög grad som möjligt valde vi 
att transkribera barnens verbala kommunikation, kroppsspråk såsom gester och kroppsliga 
uttryck samt barnens hantering av material och artefakter för att få en helhetsbild av barnens 
utforskande vilket gav värdefull information till studien. Alvehus (2013) beskriver 
transkribering av detta slag som en tidskrävande process. Detta blev vi varse om i vår studie 
då transkriberingen krävde mycket tid av studien. Det var dock mödan värt eftersom vi under 
själva transkriberingsarbetet utvecklade en god överblick över datamaterialet. 

I studien användes tematisk analys. Enligt Bryman (2011) kan teman tas ut genom att 
uppmärksamma repetitioner i materialet. Denna form av analysen tycker vi fungerade väl för 
att få syn på barnens sätt att närma sig teknik utifrån den fenomenografiska ansatsen och 
genom det blev våra kategorier synliga. Tematisk analys användes även i den sociokulturella 
analysen av materialet för att uppmärksamma barnens utryck i utforskandet av teknik. En 
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tematisk analys är en tolkning av materialet där forskarens ögon påverkar vad som anses vara 
av betydelse att ta med som resultat. Därför är vi medvetna om att resultatet i hög grad är 
kopplat till oss som forskar och att andra teman skulle kunna ha varit möjliga med andra 
forskares ögon.  

Genomförande 

Att genomföra studien genom att inleda med en saga var ett bra sätt att fånga barnens intresse 
och skapa en relation till barnen. Det blev lätt att övergå till den praktiska delen av studien där 
barnen skulle få uppfinna sina egna tekniska artefakter. Att barnen redan hade ett pågående 
projekt om rymden på avdelningen som vi byggde vidare på, bidrog även till att barnen tyckte 
aktiviteten var ett naturligt inslag. 

En faktor som påverkade barnens konstruktioner var att det fanns en osäkerhet och en ovana 
kring att använda delar av det material som vi hade med oss. Barnen använde det material 
som de var vana vid att få använda på förskolan så som limpistoler, sugrör och föremål i 
papper. I slutet av aktiviteten började barnen först utforska och använda material så som 
skruvar, muttrar, metallbrickor och verktyg. 

Hur materialet presenteras för barnen kan diskuteras. Vid genomförandet hade vi lagt upp allt 
material på ett av borden i ateljérummet medan limpistoler var placerade på ett bord som stod 
längst en vägg i rummet. Barnen fick därför förflytta sig mellan limbordet och materialbordet 
i aktiviteten vilket gjorde att kamerorna inte fångade exakt alla situationer. Det hade 
förmodligen varit bättre att ha materialet i mitten av det bord där barnens konstruerande 
skedde. Dels för att få med alla sekvenser utan att rikta om kameror och för att barnen hela 
tiden skulle se och vara nära konstruktionsmaterialet och då kanske använt sig av mera olika 
material. 

Urvalsdiskussion  

Valet av fyra barn för studiens genomförande kändes som ett lämpligt antal. Vi genomförde 
en kvalitativ studie och syftet var att synliggöra de enskilda barnens utforskande och 
närmande till teknik. Hade antalet varit fler, hade vi inte kunnat fånga alla barnen på film i 
samma utsträckning. Det hade möjligen också varit svårt att fånga den kommunikation och 
interaktion som skedde barnen emellan. 

Reliabilitet och Validitet  

Reliabiliteten i en studie avser om forskningens resultat är upprepningsbart (Alvehus, 2013). 
Detta betyder att det är viktigt med noggrannhet i beskrivningen av genomförande vilket vi 
tycker att vi uppfyllt. “Validitet, i sin tur, avser huruvida vi undersöker det vi vill 
undersöka” (Ibid., 2013 s. 122). Vi ville undersöka hur barn närmar sig teknik och hur deras 
utforskande kommer till uttryck. Vårt val av metod, att filma en aktivitet, tycker vi gav 
förutsättningar för detta. Att filma med två kameror var ett sätt att öka validiteten. 
Transkribering är i sig ett steg i tolkningen framhåller Alvehus. Vi transkriberade materialet 
från varsin filminspelning med varsin kamera och på så vis kunde vi jämföra filmernas 
innehåll och säkerställa transkriberingen. 

Vi är medvetna om att vårt resultat inte går att generalisera då informationen som vi har fått 
fram endast kommer från ett genomfört studietillfälle. Detta kan även påverka validiteten. För 
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att öka validiteten ytterligare skulle eventuellt flera genomföranden av samma slag ha kunnat 
genomföras men på grund av tidsbrist var detta inte möjligt. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att synliggöra hur barn uttrycker sig om teknik under en aktivitet 
i förskolan. Resultatet analyserades utifrån ett fenomenografiskt perspektiv där fem olika 
kategorier av hur barn närmar sig teknik framkom. Genom ett sociokulturellt perspektiv 
kunde vi lägga fokus på barnens uttryck i sitt utforskande av teknik.  

Hur barn närmar sig teknik 

Med utgångspunkt i resultatet för den fenomenologiska ansatsen, där vi identifierat fem 
kategorier, ser vi att barn kan närma sig teknik på olika sätt. Barnen undersökte materialet på 
olika sätt med sina sinnen och provade nya material, men de visade också en viss osäkerhet 
och tvekan inför det mer ovanliga materialet som låg framme. Ett barn frågade varför 
materialet fanns där. Det mer ovanliga materialet bestod av exempelvis plugg, skruvar och 
träbitar. Orsaken till att barnen var mer tveksamma till detta material, till en början, är osäker. 
Vi kan bara spekulera i att det kanske inte var material som barnen var vana vid att använda 
på förskolan. Miljön skapar förutsättningar för hur barn får utforska (Elm Fristorp & 
Lindstrand (2012), men miljön kan också skapa begränsningar för barnen. Miljön och det 
material som erbjuds kommer att vara det som barnen får erfarenheter av. Barnen i studien 
verkade ändå ha viss erfarenhet av det ovanliga materialet, men det tog tid innan de började 
använda det. Tidigare erfarenheter som barn har är viktiga att ta tillvara på i förskolan för att 
det ska bli meningsfullt för dem. Ett meningsfullt lärande bör byggas på barnens egen 
drivkraft, deras lek, fantasi, kreativitet och motivation, men en viktig pusselbit verkar saknas 
eftersom forskning visar att lärare inte tar tillvara på de kunskaper barnen fått utanför 
förskolan i tillräcklig utsträckning (Axell, 2013). För att skapa ett meningsfullt lärande för 
barnen verkar en viktig del vara just att barnens egna erfarenheter tas till vara. Författaren 
påpekar också att detta har betydelse för barnens delaktighet och inflytande i förskolan (ibid.). 

För att få syn på och få en förståelse för ett barns tankar, erfarenheter och uppfattningar 
behöver förskolläraren en inblick i barnets livsvärld. Trots att vi aldrig kan förstå någon 
annans perspektiv fullt ut måste förskollärare och pedagoger i förskolan sträva efter att inta 
barns perspektiv eftersom det ger möjlighet att följa barnets, tankar, erfarenheter, 
uppfattningar och deras livsvärld (Skolverket, 2013). I uppdraget som förskollärare ingår ett 
ansvar för att barnen får inflytande i förskolan och att verksamheten ska utgå från barnens 
erfarenheter, intressen, motivation och deras drivkraft att söka kunskaper (Skolverket, 2016). 
Detta betyder, vilket också står skrivet i Utbildningsdepartementet (2010), att barnens tidigare 
erfarenheter av exempelvis material och deras kunskaper om teknik, som de fått utanför 
förskolan, ska tas till vara och vara en utgångspunkt för förskolans verksamhet. Barn närmar 
sig teknik genom att undersöka det material som erbjuds. Några viktiga faktorer som kan 
påverka detta undersökande är pedagogens perspektiv, om barnets tidigare erfarenheter tas till 
vara och miljön där undersökandet sker.  

Utifrån vårt resultat kan vi se att barnen valde att konstruera rymdraketer och andra saker 
som kan användas för att utforska rymden. Detta var vad vi gav barnen i uppgift att göra och 
det var också vad sagan som barnen fick höra innan de började konstruera handlade om. 
Sagor kan inspirera på många sätt, också i arbetet med teknik framhåller Bjurulf (2013). 
Tanken med att börja med en saga i vår studie var att barnen skulle börja fundera och 
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fantisera med hjälp av sagan. Fantasi är en viktig förmåga för att kunna planera och lösa 
problem (Turja et al., 2009). Av studien framgår att barnen planerade och fantiserade vad de 
skulle bygga, men att de också visade prov på kreativitet och problemlösningsförmåga. Barns 
lek utvecklar förmågor som fantasi och kreativitet, vilket gör att leken är betydelsefull som 
grund att stå på även i barns möte med teknik. I leken kommer också barnens erfarenheter 
fram (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003) 

I studiens resultat syns exempel på att barnen testade och medvetet byggde sina 
konstruktioner med avseende på funktion och hållfasthet. Det visar sig exempelvis genom att 
ett barn kikar i sitt teleskop, vinklar det på olika sätt och testar funktionen på det. Ett annat 
barn tar både lim och tejp för att hennes trästav ska sitta fast på träbiten, sedan drar hon och 
känner på konstruktionen om den är hållfast. Tekniska konstruktioner uppfyller mänskliga 
behov och önskemål. Teknik är allt från manuella maskiner, elektronik, processer, kunskaper, 
aktörer till artefakter skapade av människan för att uppfylla en funktion eller lösa ett problem 
(Can-Yasar et al., 2012; Norström, 2011). Detta ska alltså barn i förskolan ges möjlighet att 
komma i kontakt med enligt Skolverket (2016). Det ställer krav på pedagogen att stötta 
barnen och göra dem medvetna om den teknik som finns runtomkring dem (Bjurulf, 2013). 

Uttryck för barns utforskande av teknik 

Genom att inta ett sociokulturellt perspektiv i analysen kunde barnens uttryck i aktiviteten 
synliggöras. Det är viktigt att inte bara ta det verbala språket i beaktande utan även barnens 
handlande, gester samt blickar för att kunna se hur barnen skapar mening och utforskar nya 
saker (Stolpe, Frejd, & Wallner, 2015). Detta framkom av resultatet, då mycket av barnens 
uttryck och närmande till tekniken synliggjordes genom att inta det sociokulturella 
perspektivet. Studiens resultat visade på hur barnen samspelade och kommunicerade både 
verbalt och icke verbalt med varandra under aktiviteten. Språket är ett redskap för vårt 
tänkande då vi genom språket kan formulera och förmedla tankar (Dysthe, 2003a). Dysthe 
poängterar även hur det ger oss möjlighet att i interaktion och kommunikation möta andras 
tankar och på så sätt utveckla våra egna, därför blir språket betydande för vår utveckling. Den 
största delen av den verbala kommunikationen skedde till pedagogen under denna studies 
genomförande. Det syntes ändå tydligt genom analysen av filmen hur barnen samspelar, 
interagerar och kommunicerar med varandra även på andra sätt, exempelvis genom 
kroppsspråket och att detta var av betydelse för det som hände i aktiviteten.  

Det syntes i studien att barnen var en tillgång för varandras utforskande då de inspirerade 
varandra till nya sätt att handla, vilket kan ses som något som bidrar till nya erfarenheter för 
individen. Interaktionen mellan barnen ledde även till att barnen fick möta nya tankar om hur 
konstruerandet kunde gå till. Enligt Skolverket (2016) ligger det i förskollärarens ansvar att 
stimulera barnens teknikutforskande och utmana barnen vidare till rika erfarenheter. Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) belyser att det är processerna som bör vara i fokus i 
aktiviteter för lärande, vilket gör att interaktionen och kommunikationen får en viktig roll. I 
studiens teknikaktivitet var interaktionen mellan barnen stor och något som skedde naturligt 
direkt när aktiviteten satte igång. På så vis blir det viktigt att pedagogen ser barnen och 
gruppen som en resurs i dessa aktiviteter och främjar aktiviteter för lärande tillsammans. Att 
se hur viktig interaktionen är mellan barnen gör att förskolläraren kan ta tillvara på detta och 
skapa situationer där barnen lär av och genom varandra. Studien visade att barnen härmade 
och påverkade varandra under konstruerandet. Det stämmer överens med det Elfström et al. 
(2008) belyser, nämligen att små barn inspireras av individer i sin närhet. Enligt den 
sociokulturella teorin lär vi inom den proximala utvecklingszonen vilken ligger mellan det 
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som individen klarar av på egen hand och det som den kan med stöd av någon som kan mera 
(Dysthe, 2003b). Interaktionen mellan barnen skapade nyfikenhet att använda materialet och 
pröva det i sin egen konstruktion. Denna interaktion drev aktiviteten framåt och gjorde den 
betydelsefull då barnen fick uttrycka sina tankar till en annan individ, visa sina konstruktioner 
för någon annan samt ta inspiration av någon annans idéer och konstruktioner. Det kan 
relateras till Jakobsson (2012) som med referens till Vygotskij beskriver hur individer 
utvecklar kunskaper genom mediering. Barnen inspirerar varandra i val av material och 
konstruktion, vilket belyser vikten av att barnen i förskolan får möjlighet att imitera varandra 
för att vidga sina erfarenheter. 

I studien synliggjordes att barnen hade tankar om vad de ville uppfinna och hur de skulle gå 
tillväga. Detta förmedlades vid vissa tillfällen som verbala yttranden eller synliggjordes 
genom att barnen var fokuserade och arbetade metodiskt med sin konstruktion. Som pedagog 
blir det viktigt att intressera sig för barnens utforskande och se det som en möjlighet till 
utveckling. Skolverket (2016) anger hur barnen i förskolan skall ges möjlighet att lära av 
varandra men även i möten med pedagogen. I och med detta blir det viktigt att pedagogen 
skapar förutsättningar för samarbetssituationer där interaktionen mellan barnen, men även 
mellan barnen och pedagogen kan vägleda och stimulera barnet till att tänka och handla 
självständigt i sitt lärande om och med teknik. 

Genom ett sociokulturellt perspektiv ser man hur barnen föds in i en redan existerande värld 
av artefakter som de anammar. Detta visade sig genom att barnens konstruktioner liknande 
artefakter som redan finns. Barn tycker om att skapa representationer av objekt genom att 
konstruera med bland annat återvinningsmaterial (Turja et al., 2009). Barnen visade en 
entusiasm kring sitt konstruerande och det skedde på ett lekfullt sätt i aktiviteten. Genom 
barnens tal blev det även tydligt att de relaterade till sina konstruktioner och hänvisade till 
artefakter som de sett tidigare och som har med rymden att göra såsom kikare, teleskop och 
rymdraketer. Även om de inte själva vet varför en rymdraket har den formen som den har så 
konstruerade barnen uppfinningar som gjorde så lite luftmotstånd som möjligt. Förskolan 
skall vara med och bidra till barnens grundkunskaper för deras framtida lärande (Skolverket, 
2016). Om pedagogen ser dessa likheter i barnens konstruerande kan man rikta barnens 
nyfikenhet och tankar mot funktionen och på så vis vidga lärandet genom barnens egna 
konstruktioner. På så sätt skapas förutsättning för ett meningsfullt lärande för individen. 

Studiens resultat visade likheter mellan hur barn utforskar och tillägnar sig erfarenheter om 
naturvetenskap och teknik. Elfström et al. (2008) beskriver hur barn upptäcker 
naturvetenskapen med alla sinnen och att det konkreta undersökandet kan kopplas ihop med 
fantasifulla tankar och spekulationer. Barnen utforskade materialet genom att titta på allt som 
låg på bordet men även genom att ta upp och känna på det. I barnens skapandeprocess 
uttryckte de tankar om vad deras konstruktioner skulle användas till. Som förskollärare blir 
det viktigt att följa barnens tankar och uppmärksamma dem för att stimulera deras nyfikenhet 
och lust att lära om teknik. Enligt Elfström et al. (2008) upprepar barn ofta sitt handlande men 
med små variationer för att se skillnader. När barnen konstruerade i teknikuppgiften justerade 
de materialet på olika sätt för att få det som de ville. Ibland bytte de material efter att ha testat 
det i sin uppfinning med oönskat resultat. De justerade även sitt handlande och vilka 
hjälpmedel de använde sig av. I barns utforskande av naturvetenskap kan tre faser ses, 
upptäckarfasen, undersökningsfasen och reflektionsfasen (Fischer & Leicht Madsen, 1984, 
refererat i Helldén et al., 2010). I denna studie synliggjordes hur barnen först upptäckte 
materialet genom studera och känna på det. Sedan undersökte de materialet vidare när de 
började konstruera med det i sina uppfinningar. Till sist så reflekterar barnen över sin 
uppfinning, vad det var de hade konstruerat och vad som skulle kunna behöva justeras för att 
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få det att hålla bättre. Reflektion är en betydande del i barns lärprocesser (Stables, 1997). I 
pedagogisk verksamhet blir det därför viktigt att låta barnen möta olika material i 
meningsfulla sammanhang och synliggöra teknik i det barnen gör så att barnen ges möjlighet 
till reflektion.  
 
Studien visade hur barnens sociala samspel var av betydelse för individens utforskande och 
lärande och barngruppen var en tillgång då interaktionen mellan barnen förde aktiviteten 
framåt och gav den innehåll. Detta stämmer väl med vad som står skrivet i Skolverket (2016), 
nämligen att barngruppen skall ses som en värdefull resurs för lärande i aktiviteter i 
förskolans verksamhet. Norström (2011) framhåller att experimenterandet i 
naturvetenskapligt lärande länge ansetts viktigt då det ger barnen möjlighet att upptäcka 
fenomen. Barnens konstruerande i denna studie gav dem möjlighet att möta teknik. 
Interaktionen med andra barn gav dem möjlighet att inspireras av andra och testa nya sätt att 
handla samt värdefulla situationer där barnen fick möjlighet att förklara sina egna upptäckter 
för en annan individ. 

Förslag till vidare forskning 

Som vidare forskning hade det varit intressant att genomföra en liknande studie men med en 
annan genomförandeaktivitet då antalet studier som belyser barnens perspektiv i utforskande 
av teknik ännu är relativt begränsat. Under vår studie väcktes tankar på hur barnens 
teknikutforskande kan komma till uttryck under en mer styrd aktivitet, exempelvis där barnen 
får en specifik konstruktionsuppgift att lösa.  
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Samtyckesbrev angående teknikstudie 

Hejsan! 
 
Vi är två stycken förskollärarstudenter från Luleå tekniska universitet som under 
vecka 17 skall göra en studie kring barns utforskande i en teknik aktivitet i 
förskolan. Studien kommer ske genom att vi observerar en aktivitet där barnen 
kommer få höra en saga och sedan konstruera tillsammans. I observationen 
kommer filminspelning ske genom iPad. Hela studien kommer vara anonym. 
Inga namn kommer förekomma utan syftet är att synliggöra hur barnen uttrycker 
sig om teknik under en aktivitet i förskolan. Fokus är inte på enskilda individer 
utan på hur barnen närmar sig teknik och hur barns utforskande av teknik 
kommer till uttryck. Under hela studien kommer forskningsetiska principer 
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) att beaktas och barnen kan när de vill 
avbryta aktiviteten. 
 
Vi skulle uppskatta om ni snarast möjliga kunde meddela muntligt eller genom 
att fylla i denna lapp om era barn får vara med i studien.  
Välkommen med eventuella frågor till Elin Örtenvik och Anna Nyström 
xxx, xxx eller via mail på xxx@student.ltu.se, xxx@student.ltu. 
 
 
……………………………… 
Barnets namn 
 
 
……………………………… 
Vårdnadshavares underskrift 
	  


