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ABSTRAKT  

 

Undersökningens syfte var att utreda hur yrkesverksamma i förskolan uppfattar, förhåller sig 

till och arbetar med teknik i verksamheten, därav genomfördes kvalitativa intervjuer. Vi ville 

undersöka om det skapas medvetna didaktiska inlärningstillfällen för barnen i förskolan med 

fokusering på teknik. Det betraktades som betydelsefullt att förekommande yrkeskategorier i 

verksamheten deltog i undersökningen eftersom alla verksamma med direkt anknytning till 

arbetet med barnen ska sträva efter ett arbete med teknik. Skiftande befattningar och 

studiebakgrund som barnskötare, förskollärare och fritidspedagog ansågs därför av värde för 

undersökningens generalisering. Detta medförde en sammantagen benämning på 

respondenterna som yrkesverksamma. Empirin bearbetades och analyserades utifrån en 

fenomenologisk hermeneutisk forskningsansats. De yrkesverksammas uppfattningar om 

teknik berörde främst vardagstekniken. Hanterandet av artefakter bar en avgörande roll och 

blev därmed ett huvudtema i resultatet av undersökningen. Teknik upplevdes som ett stort 

område av de yrkesverksamma, vilket innebar att de ansåg sig arbeta frekvent med teknik 

tillsammans med barnen. Tekniskt utövande innefattar, enligt de yrkesverksamma, praktiskt 

taget allt vi gör i vår vardag. Resultatet för undersökningen visade att detta tekniska utövande 

främst skedde oreflekterat och omedvetet för de yrkesverksamma såväl som för barnen. Dock 

benämndes flertal aktiviteter som relaterades till önskan om ett mer medvetet förhållningssätt 

till vardagsteknik i förskolan. 

 

 

Nyckelord: teknik, vardagsteknik, artefakt, pedagogisk verksamhet, förskola 

 

 



 

FÖRORD 

 

För att klargöra vad teknikbegreppet innefattar var vi tvungna att göra en djupdykning i 

ämnet, eftersom vi var osäkra på begreppets egentliga mening och innebörd. Dessa oräkneliga 

timmar tillsammans med böckerna gav resultat såväl som mersmak, nya erfarenheter och 

insikter. Vi kan bara delge er en bråkdel av alla lärdomar vi vunnit under framställandet av 

detta arbete, vilka till stor del består av nya kunskaper om teknik och då framförallt teknik i 

förskolan. Vi vill ta tillfället i akt och tacka alla i vår närhet – vänner, bekanta, kollegor och 

familj – för att ni så träget har tagit del av våra tankar under denna kunskapsutveckling. Under 

intensiva veckor med skrivande och processande har detta arbete upptagit en stor del av vår 

fritid, där ert lyssnande och era synpunkter har gynnat vår lärprocess. Vi vill också sända ett 

stort tack till respondenterna, för att ni så generöst delgett oss er tid och era uppfattningar. Det 

är främst er förtjänst att denna undersökning över huvud taget gått att genomföra, ingen 

nämnd men absolut ingen glömd. Detta arbete skulle heller aldrig ha varit möjligt utan våra 

underbara familjers stöd och uppmuntran, ett stort tack till er alla för ert enorma tålamod! Vi 

vill också tacka vår handledare, Per Högström, som genom sitt till synes otröttliga 

engagemang har utmanat våra tankebanor i vilka vi fått begrunda vårt förfarande såväl som 

författande under arbetsprocessen. Dessa tankenötter har väglett oss fram till denna slutgiltiga 

version av vårt examensarbete. 

Återigen, ett stort tack till er alla, ni snälla och fina medmänniskor! 

 

/Marie och Ingela 

Luleå, 19 januari 2012 
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INLEDNING 

 

I förskolans uppdrag ingår det att belysa vardagstekniken, men vad innebär detta i egentlig 

mening för yrkesverksamma? Vad är teknik i vardagen? Vi har lång erfarenhet av förskolan 

som arbetsplats och ett intresse av att arbeta med teknik i verksamheten, därför vill vi veta 

mer om teknikens vara eller inte vara i förskolan. Sker arbetet med teknik i förskolan med 

intentionen att främja den tekniska medvetenheten eller sker detta arbete oreflekterat? Vi vill 

därför undersöka teknik i förskolan i första hand för att utveckla egna kunskaper. Det finns 

även en förhoppning om att med denna undersökning kunna inspirera och väcka intresse hos 

yrkesverksamma i förskolan att reflektera vidare över tekniskt utövande i verksamheten samt 

att medvetandegöra teknik för yngre barn. 

För att studera hur yrkesverksamma i förskolan arbetar med och förhåller sig till teknik var 

det av värde att ta del av litteratur, teorier och forskning som karaktäriserar kunskap om 

teknik och hur lärande i teknik som kunskapsområde i förskolan kan organiseras. Vi inleder 

med att redogöra för vad förskolans styrdokument uttrycker angående teknik i verksamheten. 

Initialt för den teoretiska referensramen reder vi ut teknikbegreppet i allmän mening för att 

sedan fokusera på teknik som kunskapsområde och aspekter som kan påverka arbetet med 

teknik i förskolan. 

 

 

Vad säger styrdokumenten? 

 

Varför ska yrkesverksamma arbeta med teknik tillsammans med förskolebarn? Svaret är i 

egentlig mening relativt självklart med hänvisning till förskolans styrdokument. Ett av 

förskolans uppdrag är att grundlägga det livslånga lärandet. Ur ett framtidsperspektiv ska 

barnen kunna förvärva sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i 

samhället behöver (Skolverket, 2010).  

Den pedagogiska verksamheten ska gynna utforskande, nyfikenhet och lust att lära för att 

utveckla förståelse för sig själva och sin omvärld. För att frambringa ett mångfacetterat 

lärande ska barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter tillvaratas. På arbetslagets 

ansvar ligger att utmana nyfikenheten och den begynnande förståelsen för språk, 

kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik (Skolverket, 2010). Barnens 

kreativitet, nyfikenhet och lust att lära ska stimuleras i varierade uttrycksformer där olika 

målområden integreras såsom språkutveckling, matematik, teknik, skapande och 

värdegrundsfrågor (Utbildningsdepartementet, 2010). Skolverket (2010) anger även att 

barnens förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar ska 

utvecklas. 

Enligt Skollagen (2010:800) ska förskolan ”främja allsidiga kontakter och social gemenskap 

och förbereda barnen för fortsatt utbildning” (2 §, s. 30). Detta kan innebära att barnen ska ges 
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möjlighet att upptäcka och utforska teknik i samspel med andra. Det innebär också att de 

yrkesverksamma i förskolan ska skapa förutsättningar för att barnen utvecklar grundläggande 

kunskaper i och om teknik likväl som andra ämnen. Barn är till sin natur nyfikna och har ett 

intresse för att upptäcka och uppfinna (Utbildningsdepartementet, 2010). Att i förskolan ta 

tillvara på och utveckla denna kreativitet och intresse för tekniska företeelser, skapar 

möjligheter för barnet att förvärva nya kunskaper. Detta gagnar även barns förståelse för 

teknik och problemlösning i vardagen. Detta kan ske genom att barnet får förutsättningar att 

utforska och analysera tekniska lösningar samt bygga, skapa och konstruera vilket kan 

medföra en begynnande förståelse för tekniken i vardagen (ibid.). Det är därför en viktig 

uppgift för yrkesverksamma i förskolan att ta till vara och utveckla barnets intresse och 

engagemang när det gäller teknik som de möter i sin omgivning. 

 

 

Arbetsfördelning 

 

Vi har fördelat läsning av litteratur mellan oss, därefter tagit fram underlag individuellt och 

sedan diskuterat tillsammans. Ingela har ansvarat för Teknikbegreppet och Teknik som 

kunskapsområde. Vi har båda ansvarat för Teknisk bildning – en process i interaktion. Teknik 

i förskolan har Ingela i huvudsak ansvarat för. Sex av intervjuerna i steg ett har utförts av 

Marie och fyra av intervjuerna har utförts av Ingela. I steg två har sju av intervjuerna utförts 

och transkriberats av Marie och fyra av intervjuerna har utförts och transkriberats av Ingela. 

Empirin har bearbetats och analyserats i form av gemensamma diskussioner för att komma 

fram till resultatet för undersökningen. Diskussionen och dess underrubriker har i ett första 

skede bearbetats individuellt för att sedan i gemensam reflektion komma fram till underlaget. 
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SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

 

Syfte 

 

Vi vill ta reda på hur yrkesverksamma i förskolan uppfattar, arbetar med och förhåller sig till 

teknik som kunskapsområde. Vi är nyfikna på vad yrkesverksamma vet och hur de praktiserar 

sitt vetande. Det vill säga, vilken teknisk uppfattning, attityd och medvetenhet 

yrkesverksamma har och om de skapar medvetna didaktiska inlärningstillfällen för barnen i 

förskolan med fokusering på teknik.  

 

Forskningsfrågor 

 Hur uppfattar yrkesverksamma i förskolan begreppet teknik? 

 Hur arbetar och förhåller sig yrkesverksamma med och till teknik i förskolan? 
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TEORETISK REFERENSRAM 

 

Teknikbegreppet 

 

Genom tiderna har mänskligheten använt teknik. Detta är en del av människans existens 

(Mattson, 2002). Om vi tar ett gigantiskt kliv bakåt i tiden, till de första människornas liv och 

leverne, kan vi anta att en faktor som påverkade deras överlevnad till skillnad från andra 

människoliknande arter var någon form av teknisk utövning. När våra förfäder började 

omvandla naturliga föremål till objekt, exempelvis verktyg för att jaga och fiska med eller 

hyddor att bo i, skedde en väsentlig utveckling tankemässigt och materiellt (Säljö, 2008). 

Utvecklingen har sedan dess, särskilt de senaste trettio åren, gjort samhället avsevärt mer 

tekniskt komplicerat och tekniken mer komplex (Ingerman, 2009). Dock kvarstår frågan, vad 

är teknik? 

 

Teknik och naturvetenskap 

Mattsson (2009), anser att teknik kan ses som en syntes av olika kunskapsfält exempelvis 

naturvetenskap, samhällsvetenskap, etik och/eller politik. Organisationen International 

Technology and Engineering Educators Association [ITEEA] (2006) anser att teknik är nära 

besläktat med naturvetenskap, matematik och ingenjörskonst, men menar också att dessa till 

viss del går att särskilja. Naturvetenskapen kan relateras till vad som finns naturligt medan 

tekniken till vad det naturliga kan bli (ibid.). Naturen är naturgjord och tekniken 

människogjord, i och med detta resonemang menar Ginner (1996) att tekniken kan ses 

separerat från naturvetenskapen. Ginner förklarar sitt resonemang vidare och menar att 

naturvetenskapen vill förklara och ställa teorier – varför är det så här – medan tekniken 

arbetar med att lösa praktiska problem – hur får vi det att fungera. Teknik och naturvetenskap 

kan på så sätt samverka men innebär inte att teknik och naturvetenskap är delar av varandra. 

Naturvetenskapens drivkraft är nyfikenheten på sambandet mellan sig själv och sin omvärld, 

medan tekniken kan handla om en strävan efter att förbättra och trygga sina livsvillkor 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

Objekt och process 

I dagligt tal förknippas teknik i allmänhet med föremål som tillverkats för en viss funktion, 

likafullt omfattar teknik även metoder och kunskaper vilka används för att förenkla och 

förändra världen (Ingerman, 2009).  

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

behov samt kunskaper och färdigheter hon utvecklar och förvaltar i denna 

problemlösande process. (Ginner, 1996, s. 22) 
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Ser vi på teknik som något människan sätter mellan sig själv och sin omgivning för att 

tillgodose olika behov, kan detta innebära bland annat att bygga, klä sig, skaffa och förvara 

mat. Teknik kan i och med detta handla både om objekt som verktyg, maskiner, 

konstruktioner och om processer eller aktiviteter såsom att uppfinna, designa, konstruera och 

upptäcka (Mattsson, 2009). Ett objekt som är tillverkat genom en tankeprocess för att ha 

bestämda egenskaper är konstgjord och kan kallas för artefakt (Säljö, 2008). Denna 

tankeprocess särskiljer en artefakt från ett objekt skapat av naturen. I skapandet av artefakten 

bidrar tankeprocessen även till att erfarenheter och kunskaper lagras i objekten (ibid.). Detta 

medför att vi lever i en värld fylld av materialiserade erfarenheter vilka ständigt påminner oss 

om hur vi ska bete oss i vardagen. Säljö (2008) tar detta resonemang ytterligare en nivå och 

påstår att naturen i stor utsträckning är omgjord till artefakter. Parken är en skapelse av 

människan, de träd, buskar och blommor som finns där är planterade av människor och är i 

många fall utvecklade genom mänskliga ingrepp i form av växtförädling. 

En och samma artefakt kan användas på en rad olika sätt beroende på intentioner, erfarenheter 

och kontext (Bjurulf, 2010). Det är användaren som bestämmer funktion för artefakten. Ett 

exempel på detta kan vara användandet av saxen. De flesta av oss använder saxen för att 

klippa, medan andra använder saxen även för att krusa paketsnören. Den nya funktionen kan 

på så sätt bidra med en utveckling av artefakten, vilket även medför ett reflekterande 

förhållningssätt (ibid.). Hur kunskaper och färdigheter fungerar i vardagen och vårt sätt att 

utöva kunnande är helt beroende av vår förmåga att samspela med artefakter (Säljö, 2008). 

Samspelet mellan intellektuella redskap, det vill säga tanke, kommunikation och fysiska 

redskap ingår i människors kunskaper och förmågor. 

 

 

Teknik som kunskapsområde 

 

Teknik är ett omfattande begrepp som behöver tydliggöras i jämförelse med de sammanhang 

där tekniken förekommer. Om teknik benämns som ett område kan då tekniken avse en 

mängd olika saker beroende på fokusering (Svensson, 2011). Teknikbegreppet kan därför 

innebära och innefatta olika företeelser beroende i vilket sammanhang tekniken befinner sig. 

Att benämna teknik som kunskapsområde gör att teknik uppfattas som mer sammanbundet 

eftersom det då handlar om kunskaper i teknik och kunskaper om teknik oavsett om det är 

frågan om teknik i vår vardag eller mer verksamhetsspecifika områden (ibid.). 

 

Vardagsteknik 

Den tekniska utvecklingen består egentligen av uppfinningar i varierande storlek. Åtskilligt av 

tekniken i vår vardag är baserad på mycket gamla tekniska lösningar och tekniken har kommit 

att spela en allt större roll för mänskligheten (Mattsson, 1996). I vår vardag omges vi konstant 

av tekniska uppfinningar och objekt – artefakter – vilka i rasande fart ständigt förbättras och 

förnyas i och av det moderna samhället. Likväl kan stora uppfinningar vara enkla; kupa 

handen för att dricka, hjulet, synålen, dragkedjan (ibid.). Detta innebär att det är svårt att 
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undgå att komma kontakt med någon form av vardagsteknik om vi så skulle försöka. Den 

finns överallt; i leksaker, i våra kläder, på toaletten, i köket, till och med i sängen.  

Eftersom den tekniska utvecklingen sker allt snabbare finns ett behov av att göra vår 

vardagsteknik begriplig. Tekniken i vår vardag har blivit allt mer osynlig för oss i form av 

exempelvis datorer och mobiltelefoner. Det är inte lika enkelt att förstå denna teknik som 

kugghjulet eller dragkedjan. Att konkret kunna se teknikens uppbyggnad och på så sätt skapa 

en förståelse för tekniken har i många avseenden försvunnit (Sjögren, 1997). Användandet av 

vissa artefakterna i vår vardag sker automatiskt (Hundeide, 2006). Att tekniken inte är synlig 

för oss och att användandet sker automatisk leder till att vi använder dessa artefakter 

oreflekterat utan att egentligen fundera över hur de fungerar eller att de ingår i ett större 

sammanhang. Vi har slutat att ifrågasätta tekniken eftersom den har kommit att bli en 

självklar del av vår vardag (Sjögren, 1997).  

Den teknik som är synlig och som vi behöver i vardagen lär vi oss ofta att använda på andra 

platser än i skolan, barn kommer därmed till skolans teknikundervisning med erfarenheter av 

och kunskap om teknik (Svensson, 2009). Detta kan även vara gällande i förskolan. Dessa 

erfarenheter tillika förkunskaper, ska fungera som utgångspunkt och komma till användning 

för arbetet med teknik i förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010). Barn kan i olika 

sammanhang ha träffat på teknik, exempelvis i hemmet, hos sin farmor, på bussen eller i 

affären. Detta borde innebära att dessa erfarenheter och kunskaper av och om teknik ser olika 

ut för varje individ beroende på i vilket sammanhang – kontext – vi har skaffat oss 

erfarenheterna, även om många erfarenheter kan vara likartade. En jämförelse kan vara 

erfarenheter förvärvade genom användandet av saxen som artefakt. De flesta av oss har 

troligtvis liknande upplevelser, erfarenheter och kunskaper av detta användande. Saxen är 

vass, kan klippa papper, kartong eller tyg, men ifall vi klipper oss i fingret, närvarar när någon 

klipper sig i fingret eller får detta berättat för oss, har vi förvärvat nya erfarenheter och ny 

kunskap beroende på kontext. Kunskaper erhållna genom användandet av vardagstekniken, i 

detta fall saxen, kan då bli en vardagskunskap. Vardagskunskapen är kunskap som bygger på 

egna erfarenheter tillägnade i livet vilket innebär att vardagskunskap skiljer sig för varje 

individ och kan förändras genom erfarenheter och insikter (Tengström, 1987). 

 

 

Teknisk bildning – en process i interaktion 

 

Björck (2009) hävdar att svenskar är tekniskt bildade, ur den synpunkten att de är kompetenta 

användare av teknik. Om vi enbart stannar vid detta resonemang skulle detta kunna innebära 

att vi är tekniskt bildade eftersom vi kan använda telefonen, lampan och saxen. Dock är 

teknisk bildning något som uppstår i mötet mellan individer och situationer för att förändra 

omvärlden och lösa tekniska problem i förhållande till våra behov och önskningar (Ingerman, 

2009). Ett sätt att beskriva teknisk bildning blir i och med detta resonemang, en ständigt 

pågående process i interaktion med omgivning och artefakt. Behärskning av artefakter blir 

därför en central del av vår kunskapsutveckling (Säljö, 2008). Det kan därmed vara svårt att 

utföra handlingen att klippa utan kunskap om och erfarenhet av en artefakt, i detta fall ett 

objekt liknande saxen.  
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Björck (2009) påvisar att teknisk bildning inte bara innefattar hantering av teknik utan även 

förmågan att överblicka och analysera det sammanhang som tekniken brukas i. Teknisk 

bildning är de överväganden och handlingar vi gör i förhållande till teknik av något slag. 

Inom ramen för teknisk bildning måste därför tre grunddimensioner vara relaterade till 

varandra i en situation. Dessa är kunskaper, engagemang och handling (Ingerman, 2009). 

Relationen de tre grunddimensionerna emellan är att kunskaper styr hur vi handlar i tekniska 

processer där engagemanget är avgörande för viljan att se syftet med handlandet samt dess 

konsekvenser. Engagemanget synliggör även styrkor och svagheter i de tekniska kunskaperna 

(ibid.). Det kan överföras till saxen som artefakt. Kunskaper, engagemang och handling måste 

därför samverka när vi hanterar saxen för att klippa pappret utan att skada oss i fingret. 

 

Teknikkunskaper - att vara tekniskt medveten 

Teknikkunskaper kan ses som redskap nödvändiga för att kunna utveckla sin tekniska 

bildning och därmed bli tekniskt medveten. Detta innebär att förstå, hantera och värdera 

teknik i samhället samt i vardagen (Svensson, 2009). Medborgare i ett demokratiskt samhälle 

behöver bland annat en teknisk allmänbildning för att kunna delta i olika beslut i samhället. 

En del av samhällsdebatten är den om vår gemensamma miljö. Långsiktiga lösningar på 

exempelvis globala klimatförändringar kräver bland annat forskning inom teknik och 

miljövänlig energi, information, livsstilsförändringar (de Vylder, 2002). Förskolan ska därför 

bidra till att barnen får en förståelse för hur vardagsliv och arbete kan utformas för en bättre 

miljö och ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor (Skolverket, 2010). Ett sätt kan 

vara att i förskolan belysa teknikens påverkan på vår miljö samt skapa möjligheter att 

utveckla grundläggande tekniska kunskaper. Det krävs närmare bestämt en teknisk 

allmänbildning för att förstå och värdera problem samt möjliga lösningar inom miljöområdet 

(Ginner, 1996). Genom att väcka ett intresse för natur, teknik och miljö redan hos barn i 

förskoleåldern kan detta utveckla en grundläggande förståelse för miljö- och samspelsfrågor i 

naturen (Björneloo, 2003).  

Bjurulf (2011) påpekar att den snabba teknikutvecklingen ställer krav på den enskilda 

individen att reflektera över olika val som har betydelse för hållbar utveckling samt att 

människors teknikkunskaper och inställningar är viktiga för att vi ska få hållbara samhällen. 

Allmänbildning i teknik är på så sätt gynnsamt för Sveriges utveckling, emellertid finns det 

även ett behov av mer avancerat tekniskt kunnande. Skolverket (2010) påpekar att intresse för 

teknik bör främjas för säkra Sveriges framtida konkurrenskraft. Även Mattsson (2010) slår 

fast att teknik blev ett skolämne för att gagna tekniskt intresse och medvetenhet inom 

området. 

 

Teknik och undervisning 

För att utveckla förståelse i teknik är det betydelsefullt att fundera över hur den pedagogiska 

verksamheten kan ge tillfällen till lärande. Det är viktigt att undervisningen utövas på ett sätt 

som tränar kritisk reflektion kring tekniska och naturvetenskapliga fenomen och deras roll i 

samhällsutvecklingen. Detta för att väcka elevers intresse och ge den kompetens som behövs i 

framtiden (Teknikdelegationen, 2010). Den traditionella teknikundervisningen har i första 

hand syftat till att utbilda elever till tekniker. Den bör istället utformas för att öka elevers 
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förståelse för teknik och den kulturens tradition och utveckling. Likaså bör också förmågan att 

bedöma teknikens påverkan på människan, samhället och miljön utvecklas. I det konkreta 

arbetet med teknik, exempelvis undersökande eller konstruerande av föremål, erhålls 

teoretiska kunskaper genom diskussion av tekniska lösningar under arbetets gång. På så vis 

flätas teori och praktik samman. Elevernas självförtroende stärks genom förståelse av tekniska 

lösningar och tekniska begrepp vilket ökar elevernas tekniska repertoar (Bjurulf, 2011). För 

att grundlägga förståelsen om och i teknik hos barn i förskolan då barnen undersöker eller 

konstruerar, bör de utmanas i sin tankeprocess genom frågeställningar om hur tekniken 

fungerar. Detta ger barnen möjlighet att få utforma egna hypoteser. Även Dewey (2004) 

hävdar att teori och praktik förutsätter varandra genom att barn ges möjlighet att reflektera 

över sina handlingar. Därmed kan tanke och handling ses som en helhet (ibid.).  

Färdigheter i att kunna utföra vissa handlingar betecknas som begreppet knowing how inom 

den praktiska kunskapen. Med det menas att kunna utföra något och att förstå detta 

handlande. Under hela proceduren behöver således tanken vara med. Det innebär även att 

kunna föra ett resonemang om handlingen (Gustavsson, 2002). I tekniska sammanhang kan 

detta anses att vara tekniskt medveten. Färdigheter såsom självständighet, kreativitet, 

problemsökande och samarbetsförmåga är nödvändiga för att kunna verka som matematiker, 

ingenjör, naturvetare eller IKT-specialist, men även för andra roller på en föränderlig 

arbetsmarknad. Att utveckla dessa entreprenöriella förmågor är en diskussion som förs i 

Sverige i dag. Sveriges konkurrenskraft skulle öka kraftigt med höjda kunskapsnivåer i 

matematik, teknik, naturvetenskap och IKT och starka entreprenöriella färdigheter 

(Teknikdelegationen, 2010). En elev som självständigt identifierar och löser problem samt 

söker kunskap kännetecknar det entreprenöriella lärandet. Skolämnet teknik kan således 

handla om att eleverna ska utveckla kunskaper om hur olika utmaningar kan lösas med hjälp 

av teknik (Bjurulf, 2011).  

Att få ta del av lärarens och klasskamraternas kunskap genom interaktion och kommunikation 

ger möjlighet att möta motstånd i form av andra synsätt (Blomdahl, 2007). På detta sätt kan 

även arbetet i förskolan utformas. Barnens berättande inför andra, där barnet delger sina 

tankar och kunnande kan uppmuntras av de yrkesverksamma. Barnen får på detta sätt ta del 

av andras uppfattningar, vilket ger mångfald i lärandet då barns olika sätt att tänka lyfts fram. 

Att barn ges tillfällen att få redovisa inför varandra framhålls av Dewey (2004) som en viktig 

del i undervisningen. Det förutsätter dock att redovisningen kommer till uttryck i 

kommunikation där tankar utbyts, inte i form av förhör av kunskap tillägnad från läroböcker. 

Erfarenheter och idéer utbyts och utsätts för kritik genom den kommunikativa redovisningen 

då strategier för nya tankar och undersökningar kan skapas. 

Blomdahl (2007) hävdar i sin studie av teknikundervisning för yngre skolbarn, att en 

problematik som framträder tydligt är gällande hur arbetet under teknikprojekten organiseras. 

Då elever ges en mer aktiv roll med fokus riktat till deras lärande har lärare svårt, speciellt i 

de praktiska momenten, att hitta former för hur arbetet ska organiseras. 
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Teknik i förskolan – ett lärande för livet 

 

För att barn ska förstå teknikens roll behöver förskolan synliggöra och göra tekniken begriplig 

genom att skapa möjlighet för barn att analysera och iaktta vardagsteknik 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Barn ska därmed i förskolan ges möjlighet att grundlägga 

sin förståelse för hur teknik kan användas för att underlätta och lösa olika problem i vardagen. 

Detta kan ske genom att urskilja tekniska föremål och analysera dess funktion, utformning, 

konstruktion för att sedan kunna se teknikens för- och nackdelar. Ett sådant kreativt arbetssätt 

främjar en förståelse för tekniken och som sedan kan vara användbart i andra sammanhang 

(ibid.). Även att arbeta med egna konstruktioner kan bidra till förståelse av tekniska lösningar 

genom att barnet aktivt arbetar med problemlösning där reflektionsmöjligheter kan tillföra 

utveckling av dessa konstruktioner. I bygg- och konstruktionslekar arbetar barn både 

utforskande och skapande där de genom hypotesprövning utforskar hållfasthet och balans 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Dessa lekar kan också bidra till ett användande av redskap 

i uppgifter där det ingår att ta isär eller sätta ihop delar. Barn behöver få prova och utforska 

samma sak flera gånger. Detta medför en teknisk medvetenhet hos barnet, eftersom tidigare 

resultat kan jämföras med nya genom reflektion över vad som hände då och vad som händer 

nu (ibid.).  

Verksamheten i förskolan ska skapa möjlighet för barnets egna planer, fantasi och kreativitet i 

lek och lärande både inom- som utomhus (Skolverket, 2010). Ett medvetet såväl som 

omedvetet arbete med teknik i förskolan kan bedrivas både inomhus i en verkstad likväl som 

utomhus i en rutschkana och på barnens villkor, det vill säga genom leken. I förskolan ska 

leken framhållas för att främja varje barns utveckling och lärande. I detta lustfyllda lärande på 

barnets och lekens villkor stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem (ibid.). Att arbeta med 

teknik i förskolan på detta sätt kan ses som att lägga grund för ett livslångt lärande där barns 

nyfikenhet och lust att lära kan fungera som motor. Lek och lärande är ofta oskiljaktiga 

eftersom barn utvecklas socialt, känslomässigt och motoriskt genom leken (Björklid, 2005). 

Teknisk medvetenhet kan därmed utvecklas inom lekens lustfyllda kontext på barnens villkor 

där yrkesverksammas engagemang och förhållningssätt har en viktig funktion. Den 

pedagogiska verksamheten och den fysiska miljön är betydande faktorer i denna kontext, 

nämligen vilka möjligheter och sammanhang barnen erbjuds för att utforska och upptäcka 

teknik i förskolan.  

 

Barns lärande 

För kunskap och lärande i sociala och kulturella sammanhang är möte mellan människor 

viktiga aspekter (Johansson, 2011). Vår omvärld består av ett socialt sammanhang – 

livsvärlden, vilken är formad av historiska och kulturella processer (Hundeide, 2006). 

Livsvärlden kan därmed innefatta traditioner, normer, värderingar, språk, sociala institutioner, 

seder och bruk samt andra vedertagna handlingssätt – den primära verklighet vi alla lever i 

(Lundin, 2008). Redan vid födseln blir individen en del av denna kontext i vilken ett lärande 

påbörjas (Vygotskij, 1978). För att ett pedagogiskt medvetet samspel ska uppstå mellan barn 

och yrkesverksam måste det finnas en vilja att ta del av barnets livsvärld (Johansson, 2011). I 
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samspelet med barnet finns även den yrkesverksammes livsvärld. Det är därför viktigt att se 

barn och vuxna som en helhet eftersom kontexten, i detta fall förskolan, påverkar hur 

individen uppfattar omvärlden. Dessa möten är delar i barns lärande, subjekts- och 

meningsskapande (ibid.). Detta betyder att barnet konstrueras i dessa möten eftersom detta 

påverkar hur barnet ser på sig själv, konstruerar kunskap och vad som för barnet anses som 

meningsfullt. 

Strandberg (2006), tolkar Vygotskijs resonemang om barn som absorberade. Detta beskriver 

interaktionen mellan barn och vuxna där barnet lånar den vuxnes, eller en kompis, kompetens 

när de möter något de inte behärskar. Vygotskij (1978) beskriver även detta som den 

proximala utvecklingszonen, vilket kan ses som en övningsarena där barnet genom imitation 

provar att utföra aktiviteter som de ännu inte klarar av på egen hand. Relationen mellan 

barnets faktiska utvecklingsnivå och den potentiella, utgör den proximala utvecklingszonen. 

Det barnet klarar på egen hand innefattar den faktiska utvecklingsnivån. Om aktiviteter blir 

för avancerade och långt över barnets faktiska utvecklingsnivå kan ingen inlärning ske (ibid.). 

Dock anser Vygotskij att inlärning kan ske över barnets faktiska utvecklingsnivå genom 

interaktion. Detta innebär att beroende på vilken vägledning barnet får avgörs inlärning. 

Genom imitation kan barnet nå sin potentiella utvecklingsnivå. De lånar kunskapen av någon 

annan – absorberar (Strandberg, 2006). Det kan vara en förälder, en kompis eller en lärare. 

Barnet kan lära sig till exempel att använda artefakten saxen genom att iaktta hur en kompis 

håller i saxen och utför rörelser med hand och fingrar för att hantera saxen. Barnet kan inte 

klippa själv men iakttar, lär, imiterar, försöker och/eller ber om hjälp. De förskolor som 

uppmuntrar barn att hjälpa eller ta hjälp av en kompis bidrar på så sätt till barnets utveckling 

(ibid.). Det barnet gör idag med assistans, kan barnet göra själv imorgon (Vygotskij, 1978). 

Barn arbetar oavbrutet med sin uppfattning om sig själv och omvärlden, oavsett ålder 

(Strandberg, 2006). Detta innebär att barnets uppfattningar omvärderas och utvecklas med 

erfarenheter och insikter. Vygotskij (1978) visar på att även små barn arbetar med skolämnen 

lika väl som äldre barn. Skillnaden är att de äldre barnen arbetar på nya sätt, med nya insikter 

och på nya nivåer (Strandberg, 2006). Med andra ord, barn i förskolan arbetar lika aktivt med 

teknik som skolbarn dock på en annan nivå. Det är vad barn gör i förskolan som är avgörande 

för deras utveckling och lärande (ibid.). Det kan handla om aktiviteter som är: 

 sociala – det jag gör idag tillsammans med andra kan jag därefter göra själv 

 medierande – med hjälp av verktyg och tecken, så kallade artefakter, möter och 

utforskar vi omvärlden 

 situerade – den kulturella kontext vi befinner oss i påverkar vår inlärning 

 kreativa – vi omvandlar, omvärderar och omskapar våra kunskaper 

 

Än en gång återvänder vi till saxen; Barnet använder saxen för att klippa itu en piprensare – 

mediering – i sällskap med en kompis som inte tidigare använt sax – socialt – i en miljö som 

främjar skapande verksamhet i interaktion och där material finns lättillgängligt – situerad. 

Barnet omvandlar sina tidigare kunskaper, vilka barnet förvärvade genom att klippa i papper – 

kreativt. Barn som ges möjlighet att utforska, kombinera och se på objekt bortom den givna 

föreställningen om objektet utvecklar en kreativ vana. Att tänka kreativt kan medföra 

förändring och utveckling av tankemönster och tankeprocesser, sett ur ett sociokulturellt 

perspektiv (Strandberg, 2006).  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Potential
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Teknik och lärande i samspel – sociokulturellt perspektiv 

Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering, vilket innebär att 

människan tolkar och uppfattar omvärlden genom fysiska och intellektuella redskap (Säljö, 

2000). Tanke och handling – barnet vill klippa – måste förenas med artefakten saxen för att 

kunna utföras och utvecklas. Tanken finns inte enbart hos individen och inte heller i 

artefakten, utan i samspelet dem emellan (Säljö, 2000). Vårt sätt att tänka blir alltså påverkat 

av kontext, språk och artefakt. Exempelvis tillverkas saxen först och främst genom en 

tankeprocess. Individen tänker sedan när hon/han hanterar saxen, vilket kan ske i interaktion 

tillsammans med andra. I samspelet med saxen, beroende på i vilken kontext individen 

befinner sig, används därmed en mängd olika kulturella verktyg. Dessa verktyg kan vara 

tänkande, tal, problemlösande, känslor och engagemang, vilka inte är något som bara sker i en 

inre mental idévärld utan är beroende av kulturen – kontexten – runt omkring (Strandberg, 

2006). 

Barn använder även en uppsjö av kulturella verktyg under aktiviteter för att få tillträde till 

interaktionsutrymme och interaktionsflöde i samspelet med andra (Ivarsson, 2001). I 

interaktionen skapas erfarenheter som kan komma till nytta i kommande interaktioner (Säljö, 

2000). Däremot anser Hundeide (2006) att kunskaper förvärvat i en situation inte automatiskt 

används i en annan. Kunskaperna blir domänspecifika, det vill säga om barnet klipper med 

saxen i pappret betyder det inte att barnet vet hur hon/han ska dela ett tyg. Däremot kan 

kunskaperna i rätt sammanhang, exempelvis en lärandesituation, leda till nya upptäckter 

(ibid.). Strandberg (2006) visar på att aktivitet är betydelsefullt för lärandet inom det 

sociokulturella perspektivet. I samspelet med andra, i interaktion och aktivitet, möts två delar 

av samma helhet. Individerna går in i den andres livsvärld, i vilken de bekräftar och justerar 

varandra (Johansson, 2011). I arbete med tekniska problem kan detta vara betydelsefullt för 

utvecklande av teknisk medvetenhet och en grundläggande teknisk allmänbildning. 

 

Didaktik, pedagogik och praktik – teknik i förskolan 

Didaktik betyder undervisningslära (Säfström, 2000). En vanlig definition av didaktik är de 

tre didaktiska frågorna; vad, hur och varför (Sandell, Öhman & Östman, 2003). Dessa 

didaktiska frågor kan skapa medvetenhet kring arbetet med teknik i förskolan. Vad ska ske, 

hur ska detta ske och varför ska detta ske, är viktiga utgångspunkter att reflektera över 

exempelvis inför ett temaarbete inom teknik eftersom dessa medvetandegör syftet med 

arbetet. Bjurulf (2010) belyser detta genom att visa på att det är viktigt att lärare är medvetna 

om syftet med teknikundervisningen. Detta kan även innebära att ett tydligt syfte med arbetet 

inom teknik i förskolan är avgörande för vilka didaktiska lärandesituationer som kan 

möjliggöras. För att skapa goda förutsättningar för barns lärande kan yrkesverksamma utgå 

från hur detta lärande ser ut och hur de kan arbeta medvetet för att utveckla olika förmågor 

hos barn. Ett sätt kan vara att arbeta ämnesdidaktiskt. Vid utvecklandet av didaktik för små 

barn kan arbetet ske i temaområden med avsikten att närma sig barns perspektiv. Läraren 

frågar sig vad barn menar, tänker och avser med sitt agerande. Barns meningsskapande är 

drivkraften för den innehållsliga didaktiken (Pramling Samuelsson & Pramling, 2008). För att 

se sammanhang behöver barnet lärarens stöd (Blomdahl, 2007). En medforskande lärare ser 

och tolkar barns handlingar, tankar och lärandestrategier när de utforskar och konstruerar 

världen. I förskolan kan yrkesverksamma ge barn vägledning genom lyhördhet och 

engagemang för barnets förståelse och fokusering, vilket skapar meningsfulla lärsituationer. 
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Den teknikdidaktiska förmågan hos lärare påverkar elevers teknikinlärning (Mattsson, 2009). 

Den didaktiska förmågan kan vara avgörande för hur barnet uppfattar och förstår teknik som 

kunskapsområde i förskolan. Bjurulf (2010) menar att lärarens tekniska utbildning hänger 

ihop med lärarens tillit till sin egen förmåga att undervisa i teknik. Bristen på tillit till den 

egna kunskapen inom ämnet kan även bidra till otillräckligt med engagemang. Det är vanligt 

att lärare anser sig vara otekniska, vilket kan bottna i synen på teknik som något invecklat och 

att de känner sig pressade att själva vara bärare av all kunskap inom ämnet (ibid.). Likväl är 

det fullt möjligt att ta hjälp av utomstående för teknikundervisning, i form av studiebesök eller 

genom stöd av personer med yrkesspecifika kunskaper (ibid.). Detta borde innebära att en 

lärare inte behöver besitta alla teknikkunskaper som individ utan kan få stöd med den 

praktiska och/eller den teoretiska delen av ämnet. Östman (2000) menar att en lärares 

didaktiska förmåga även ska innefatta en praktisk förmåga förutom teoretiskt kunnande för att 

bilda en helhet. Detta kan innebära att en god teknikdidaktik innefattar teknisk medvetenhet, 

bildning och praktik.  

Didaktik kan även beskrivas som konsten att undervisa med pedagogiken som ledstjärna 

(Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2008). Inom förskolan talas det ofta om den 

pedagogiska verksamheten. Även Skolverket (2010) beskriver verksamheten som pedagogisk. 

Pedagogik står för vetande och metoder i undervisning och fostran (Kullberg, 2004). Lika 

fullt kan dessa metoder variera beroende på vilken kunskapssyn den yrkesverksamme har 

(Johansson, 2011). Vilken pedagogik som präglar förskolan kan i och med detta resonemang 

bli både otydligt som tvetydigt. Dock har förskolan sitt styrdokument, Läroplan för förskolan, 

att förhålla sig till och rätta sig efter. Bland annat ska verksamheten i förskolan utformas så att 

varje barn utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld (Skolverket, 2010). I 

förskolan ska därför ett klimat för utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgå ifrån barnens 

erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och 

drivkraft att söka kunskaper ska ligga till grund för detta. Emellertid framhåller Skolverket 

(2010) att kunskap inte är ett entydigt begrepp. Kunskap kan utryckas på olika sätt, såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, vilka förutsätter och samspelar med varandra. 

 

Den pedagogiska verksamheten 

Förskolan har inte några givna egenskaper utan det är de som verkar där, det vill säga de 

yrkesverksamma som konstruerar verksamheten (Dahlberg, Moss, & Pence, 2002). Detta 

resonemang innebär att förskolans yrkesverksamma konstruerar barns möjligheter genom 

vilken pedagogisk verksamhet de bedriver. Emellertid betyder detta inte att verksamheten kan 

bedrivas hur som helst, utan det finns yttre såväl som inre ramar. Enligt Skollagen (2010:800), 

ska förskolan ”stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn utifrån barnets behov och därmed utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (2 §, s. 30). Utifrån detta kan vad som 

stimulerar barns utveckling och vad som innefattar en trygg omsorg tolkas på många olika 

sätt. 

Läroplanen för förskolan beskriver mer ingående hur verksamheten ska bedrivas genom att 

redogöra för verksamhetens utformning som rolig, trygg och lärorik, där ett 

värdegrundsarbete ska prägla verksamheten. I verksamheten ska allas lika värde synliggöras. 

Verksamheten ska även främja lek, kreativitet och det lustfyllda lärandet. Yrkesverksamma i 

förskolan ska ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 
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kunskaper och färdigheter (Skolverket, 2010). Detta innefattar även ett arbete med teknik i 

förskolans kontext. Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan, vilket innebär att den 

inte kan utformas likadant överallt, dock ska verksamheten vara likvärdig i enlighet med de 

nationella målen för verksamheten (ibid.). Detta borde innebära att trots yttre och inre ramar 

finns ett stort frirum i verksamheten där de yrkesverksamma ska göra verklighet av sitt 

uppdrag. Inom frirummet är det de yrkesverksammas uppgift att skapa möjligheter för de 

nationella målen som finns uppställda i läroplanen för förskolan, även gällande att utforska 

och urskilja enkel teknik i vardagen. Det är inom frirummet en konkretisering av 

verksamheten ska ske, det vill säga hur de yrkesverksamma ska uppnå målet. 

Yrkesverksamma inom förskolan är ofta medvetna om sin egen roll för barns utveckling och 

lärande (SOU 2006:75). Verktygen i den pedagogiska verksamheten kan därmed vara det 

egna förhållningssättet likväl som den egna personen, även gällande arbete med teknik i 

förskolan. Hur detta verktyg kommer till uttryck blir därför mycket individuellt, vilket också 

påverkar det pedagogiska arbetet. Hur yrkesverksamma väljer att utmana barn i olika 

lärandesituationer skiljer sig därmed åt beroende på förhållningssätt, uppgift som pedagog 

eller egenskaper hos barnet (Johansson, 2011). Detta innebär också att synen på barns lärande 

kan skilja sig åt mellan enskilda yrkesverksamma, arbetslagssammansättning och situation.  

Den pedagogiska verksamheten i förskolan har en mångfald av värden, perspektiv, 

dimensioner och dilemman som uppstår i sambandet mellan det pedagogiska uppdraget, 

verksamhetens villkor och de processer och möten vilka sker mellan barn och vuxna. 

Förskolan blir därmed en komplex kontext. Yttre villkor i form av tid, barngruppens storlek, 

personaltäthet, och arbetsuppgifternas omfattning samt yrkesverksammas syn på barnet som 

individ och på lärande och kunskap, är sammanlänkade och avgörande för hur verksamheten i 

förskolan bedrivs. Utan tid för reflektion finns det risk för att arbetet stagnerar eftersom det är 

nödvändigt att ständigt problematisera, reflektera kring och levandegöra kunskapsbegreppet 

(Johansson, 2011). I form av ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamhetens organisation, 

innehåll och genomförande framgår kan verksamheten utvecklas för att ge varje barn bästa 

möjliga förutsättningar för utveckling och lärande (Skolverket, 2010). Detta kan även 

innebära för de yrkesverksamma att reflektera över hur arbetet med teknik ser ut i den egna 

praktiken. Ett sådant kvalitetsarbete kan synliggöra i fall verksamheten bedrivs enligt de 

nationella målen och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra möjligheterna för 

varje barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan (ibid.). 

 

Den fysiska miljön i förskolan – en del av den pedagogiska verksamheten 

Enligt Skollagen (2010:800) ska huvudmannen ”se till att barngrupperna har en lämplig 

sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö” (8 §, s. 31). 

Forskning visar på att i många fall är förskolans fysiska miljö inte ursprungligen planlagd för 

den aktuella barngruppens antal. Fler antal barn per kvadratmeter i förskolan medför trånga 

lokaler och för få rum, vilket i sin tur leder till att en del yrkesverksamma upplever att de inte 

kan utföra sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt (Björklid, 2005). 

För att barn ska ges möjligheter till utforskande, samspel och lärande ska miljön vara öppen, 

innehållsrik och inbjudande (Skolverket, 2010). Förskolan bör därmed erbjuda barn en miljö 

som fysiskt och konkret kan förmedla att där finns meningsfulla sammanhang och lockande 

föremål – här finns aktiviteter som erbjuder ett utforskande. Material som lockar till 
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upptäckande och lek bör vara självinstruerande och föränderligt så att barnen på egen hand 

kan anpassa miljön efter aktuella behov (Björklid, 2005). Barns egna behov och intressen bör 

ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten (Skolverket, 

2010). Genom att barnet själv kan påverka sin lärandemiljö finns fler möjligheter till lärande 

eftersom att barn lär i relation till den omgivning de befinner sig. Pedagogiken utvecklas 

därmed genom hur rummen möbleras och organiseras i verksamheten där dess utformning 

förmedlar kunskaper, förväntningar, erfarenheter och känslor. I utformandet av rummen bör 

den yrkesverksamme därför fundera över vilka interaktionsmöjligheter som finns, vilka 

aktiviteter som är möjliga, vilka artefakter som finns tillgängliga, om rummet tillför 

motivation och ifall det finns förändringsmöjligheter. Rummen bör också vara utformade 

tillsammans med barnen, där ett kontinuerligt reflekterande barn och vuxna emellan medför 

en känsla av tillgång till rummet och dess aktiviteter (Strandberg, 2006). 

Varje miljö signalerar en underförstådd mening av handlingar och samspel (Hundeide, 2006). 

Det pedagogiska materialet utgör därmed både förutsättningar och motsättningar för 

möjligheter att skapa intressanta och givande aktiviteter i lärorik relation till omgivningen 

(Nordin-Hultman, 2004). Materialet kan även bära på föreställningar och normer för vad barn 

bör göra och klarar av i olika åldrar och därmed vad som betraktas som tidig respektive sen 

utveckling. I relation till de möjligheter och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna 

utgör i förskolan är barn inte på ett speciellt sätt utan de blir. Nordin-Hultman (2004), fastslår 

att när vi uttalar något om ett barn säger vi också något om barnets sammanhang och miljö. 

Ett kompetent och socialt barn kan då ses som en del av en kompetent och social miljö, 

medan ett passivt barn eller ett barn med koncentrationssvårigheter kan ses som en del av en 

miljö där det finns för få utmaningar eller intresseområden för detta barn (ibid.). Ett rum kan 

därför underlätta lärande, ett annat försvåra (Strandberg, 2006). 

Barn använder hela sin kropp och alla sina sinnen för sitt meningsskapande av den fysiska 

miljön (Skantze, 1989). I förskolan ska barnen kunna växla mellan olika aktiviteter under 

dagen (Skolverket, 2010). Människans hjärna behöver också få växelverka mellan yttre och 

inre aktivitet (Strandberg, 2006). Vi behöver därför växla mellan dessa aktiviteter för att lära, 

med andra ord, det vi lär med kroppen lär vi därmed också med knoppen. För små barn blir 

detta särskilt synligt i och med deras förhållningssätt till sin omgivning där de med hela sin 

kropp upptäcker sin omvärld. Det är viktigt för yrkesverksamma att möjliggöra detta 

utforskande (Skolverket, 2011). Att handgripligen, kroppsligt och sinnrikt utforska den 

fysiska miljön borde därför innebära att det material som presenteras för barnen i förskolan 

ska finnas där med syfte av upptäckande verksamhet. 

Det som är karaktäristiskt för de svenska förskolorna är bristen på verktyg och att det finns 

lite material som är av naturvetenskaplig och teknisk art. Detta ger bilden av att möjligheter 

till laborativt hanterande och undersökande inte ges (Nordin-Hultman, 2006). Rummet har 

betydelse för organiserandet av arbetet i teknikundervisning. Teknikämnet ges inte samma 

rumsliga förutsättningar som inom slöjd och bild (Blomdahl, 2007). 
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Genustankar - material och teknik i förskolan 

Teknik definieras och förknippas av många som något i första hand män ägnar sig åt. Ett 

exempel på detta är att teknik utvecklad av kvinnor inte ges lika stort utrymme historiskt sett 

(Mattsson, 1996). Traditionellt förknippas teknik med mansdominerade yrken trots att många 

kvinnor använder sig av tekniska artefakter även i de kvinnodominerade, bland annat inom 

vården (Bjurulf, 2011). Sådana föreställningar får konsekvenser för hur skolämnet teknik 

betraktas. Mattson (1996) anser att kvinnor är bra tekniker och att kvinnors framgångar inom 

tekniken kan ses som förebilder. Eftersom teknik ofta förknippas med manlig verksamhet 

behöver i synnerhet flickor få fler möjligheter att identifiera sig med tekniska 

yrkesinriktningar (Bjurulf, 2011). Yrkesverksamma inom förskolan bör också därför bli mer 

medvetna om sin roll som förebild (Öhman, 1999).  

Enligt Bjurulf, (2011) anser sig många lärare ha ett genusperspektiv i undervisningen men bör 

göra verklighet av detta med en ökad medvetenhet genom återkommande reflektioner kring 

genusfrågor. Ett exempel på hur yrkesverksamma kan skapa diskussioner, reflektioner och 

medvetenhet hos barn i förskolan angående genusperspektiv kan vara att byta ut han mot hon 

i samtal, sagor och sånger gällande mansdominerade yrken (SOU 2006:75). Ett annat sätt kan 

vara att välja könsneutralt material för den tekniska undervisningen. Vad som definieras som 

könsneutralt kan däremot uppfattas olika från individ till individ.  

Det är ofta flickors görande som ska förändras för att uppnå en mer jämlik förskola (SOU 

2006:75). Detta kan innebära att även ett genusmedvetet arbete tenderar att värdera det typiskt 

manliga högre. Norén-Björn (1999) anser att det är viktigt att ta till vara det karaktäristiska för 

olika kön och individ, och med hänsyn till detta därmed erbjuda samma valmöjligheter för 

alla. Material och aktivitet som finns tillgängligt ska istället baseras på intresseområde, 

oavsett kön. Detta innebär i praktiken att om pojkar vill leka med bilar eller flickor vill leka 

med dockor, måste denna möjlighet finnas. Yrkesverksamma bör därför inta ett tillåtande 

förhållningssätt där typiska pojklekar respektive flicklekar kan utforskas av både pojkar och 

flickor. Det är viktigt att uppmuntra barn till lek inom de områden de väljer bort på grund av 

genusordningen (SOU 2006:75). Barn kan genom leken öva könsspecifika mönster (Öhman, 

1999). Att uppmuntra pojkar att leka med dockor eller flickor att leka med bilar kan innebära 

att personalen tillför material till dockleken eller billeken utifrån barnens intressen. I förskolan 

finns av tradition en stabil könsneutral diskurs, detta gäller även förskolematerialet, likafullt 

anser Nordin-Hultman (2004), att trots detta bär materialet på föreställningar om hur barn bör 

vara relaterat till dess kön. 
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METOD 

 

Kvalitativ undersökningsmetod 

 

Den kvalitativa undersökningsmetoden för vår undersökning tillämpas med avsikten att utreda 

uppfattningar och förhållningssätt hos yrkesverksamma i förskolan gällande teknikbegreppet 

och teknik som kunskapsområde. I denna kvalitativa undersökningsmetod intar vi rollen som 

tolkande instrument genom att inhämta, bearbeta och analysera empiri erhållen vid intervjuer 

med yrkesverksamma i förskolan (Denscombe, 2009). Detta innebär att vi måste vara 

medvetna om att det inte är möjligt att avgöra vad som är rätt eller likaså fel svar på våra 

frågeställningar, eftersom det rör sig om uppfattningar hos den enskilde individen (Patel & 

Davidson, 2003). Med hänsyn till våra intentioner att undersöka vad yrkesverksamma 

upplever vara teknik såväl som teknisk utövning i förskolan, föll därmed valet på en kvalitativ 

undersökningsmetod istället för en kvantitativ. Detta eftersom den kvantitativa 

undersökningsmetoden snarare inriktar sig på att testa en förutbestämd hypotes, till skillnad 

från den kvalitativa (Hartman, 1998). 

 

 

Urvalsgrupp 

 

Den urvalsgrupp som kontaktades inför vår undersökning är yrkesverksamma vid tre 

förskolor belägna i en kommun i norra Sverige. De har olika befattningar och studiebakgrund, 

så som barnskötare, förskollärare och fritidspedagoger. Att arbeta i den direkta verksamheten 

i förskolan tillsammans med barnen innebär i regel ett arbete i arbetslag, vilka kan bestå av 

två förskollärare och en barnskötare. Andra konstellationer kan förekomma, vilket även kom 

att existera i vår undersökning. Förskolläraren har det övergripande ansvaret för att barnen 

stimuleras och utmanas i sitt intresse för teknik, men även arbetslaget ska utmana barns 

nyfikenhet och begynnande förståelse för teknik som kunskapsområde (Skolverket, 2010). 

För att få en verklighetsförankrad och generell bild av hur arbetet med teknik i förskolan kan 

se ut, ansåg vi det därför som särskilt viktigt att olika yrkeskategorier som kan förekomma i 

verksamheten fick möjlighet att delta i undersökningen. Detta eftersom att alla 

yrkesverksamma i förskola ska sträva efter ett arbete med teknik. Vi har därför valt att 

referera till de olika yrkeskategorierna genom att benämna dem gemensamt som 

yrkesverksamma. En del av respondenterna arbetar inom samma arbetslag och har gjort så 

under varierad tidslängd. 
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Bortfall 

 

Vi tog kontakt med sammantaget trettiosex yrkesverksamma vid tre olika förskolor för att 

kunna säkerställa målet för minst antal deltagare.  

 

 Intervjuomgång ett: Målet var att få minst åtta deltagare vid den första 

intervjuomgången. Antal deltagare blev tio stycken yrkesverksamma.  

 Intervjuomgång två: Målet var att få minst tio deltagare vid den andra 

intervjuomgången. Antal deltagare blev elva stycken yrkesverksamma. 

 

 Sammanlagt deltog tjugoen respondenter. Bortfallet blev därmed femton respondenter. 

 

 

Etiska överväganden 

 

Vi har tagit del av Vetenskapsrådets (2002) fyra principer om forskningsetik. Tre av dessa 

principer har varit relevant för undersökningen att tillämpa, vilka är informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

I samband med den första kontakten med respondenterna klargjordes, enligt 

informationskravet, forskningens syfte och information om att deltagande var frivilligt. Detta 

gjordes i form av skriftlig som muntlig information, där det även framkom att intervjuerna 

behandlas konfidentiellt enligt konfidentialitetskravet. Det är endast vi som vet vilka 

deltagarna i studien är, vilket innebär att de yrkesverksamma, deras arbetsplats och 

kommuntillhörighet kan inte spåras i rapporten. I enlighet med nyttjandekravet ska det 

insamlade materialet för vår undersökning endast användas för forskningsändamål. 

 

 

Informationshämtande metod 

 

Insamlingstekniker som kan användas vid kvalitativa undersökningar för att fånga upplevelser 

är allt som kan tolkas; intervjuer, observationer och texter (Lundin, 2008). En kvalitativ 
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informationshämtande metod i form av intervjuer tillämpades för att undersöka 

yrkesverksammas uppfattningar. Detta eftersom vi ville få en djupare förståelse av dessa 

uppfattningar om teknikbegreppet och teknik som kunskapsområde i förskolan. En av 

styrkorna hos kvalitativa intervjuer som informationshämtande metod är att situationen liknar 

ett samtal (Holme & Solvang, 1997). En kvalitativ undersökning i form av intervjuer kan 

därmed leda till en fasetterad beskrivning av vilket förhållningssätt yrkesverksamma har och 

praktiserar inom teknik som kunskapsområde i förskolan. Dessa faktorer var avgörande för 

valet av informationshämtande metod, med vår avsikt i åtanke – att genom mötet med 

individen identifiera sociala och generella mönster för arbete med teknik i förskolan. För detta 

ändamål genomfördes enskilda intervjuer. Det direkta mötet med den yrkesverksamme, tillika 

respondenten, möjliggjorde eventuella förtydliganden och följdfrågor relaterat till den aktuella 

frågeställningen (Patel & Davidsson, 2003). Intervjufrågornas utformning (se bilaga 1) 

koncentrerades främst på att möjliggöra svar på undersökningens forskningsfrågor.  

 

 

Genomförande 

 

Intervjuerna utfördes i två etapper. I en första intervjuomgång – förstudien – dokumenterades 

intervjuerna med anteckningar. I den andra intervjuomgången – huvudstudien – spelades 

samtliga intervjuer in. 

Graden av standardisering är låg, eftersom utrymme gavs för respondenterna att svara med 

egna ord. Möjligheten att kunna ändra följden på frågorna, om det skulle falla sig naturligt att 

göra så, medför låg grad av strukturering (Patel & Davidsson, 2003). Utifrån den tillämpade 

kvalitativa informationshämtande metoden var det viktigt att det tolkade resultatet skulle ge 

förståelse för respondenterna och deras erfarenheter. Samtliga intervjuer vid intervjuomgång 

ett och två, genomfördes i ett avsides rum för att atmosfären skulle vara lugn och 

förtroendeingivande (Denscombe, 2009). 

 

Intervjuomgång ett – förstudie 

Inledningsvis kontaktades förskolechefen vid förskolan i fråga. Förskolechefen bestämde sig 

för att informera de yrkesverksamma angående undersökning vid ett personalmöte där även vi 

närvarade. Därefter kontaktades de yrkesverksamma via e-post där de återigen fick en kort 

presentation och bakgrund om oss, vårt forskningsområde och syfte. De yrkesverksamma fick 

därefter boka tid för intervju antingen via direktkontakt eller genom att skriva upp sig på en 

lista med utvalda tider. Intervjuerna genomfördes på respondentens arbetsplats. I snitt tog 

intervjun ungefär tjugo minuter. Intervjuerna antecknades, vilka delgavs respondenten vid 

avslutad intervju för att kontrollera och säkerställa dess tillförlitlighet. Anteckningarna 

renskrevs vid ett senare tillfälle. 
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Intervjuomgång två – huvudstudie 

Ytterligare två förskolechefer kontaktades vid två förskolor. De båda förskolecheferna var 

positiva till vår undersökning. De yrkesverksamma kontaktades därefter via e-post där de fick 

en kort presentation och bakgrund om oss, vårt forskningsområde och syfte. Vid samtycke av 

respondenten avtalades tid för personliga intervjuer på respondentens arbetsplats. Intervjun 

genomfördes i snitt under ungefär tjugo minuter. För registrering av intervjun användes 

diktafon. Detta för att erhålla ett verklighetsförankrat underlag av respondenternas 

uppfattningar och därmed förhindra att eventuellt gå miste om värdefullt material för 

undersökningens syfte. Intervjuerna transkriberades sedan vid ett senare tillfälle. 

 

 

Vår fenomenologiska hermeneutiska forskningsansats  

 

Bearbetning och analys 

För att få en djupare förståelse för de yrkesverksammas tankar och upplevelser har en 

fenomenologisk hermeneutisk forskningsansats tillämpats. Hermeneutik handlar om att förstå 

människor, deras handlingar och resultatet av detta, genom att växelverka mellan helhet och 

del av empiri (Patel & Davidson, 2003). Dock är tolkning sällan opåverkad av värderingar 

och förförståelse hos den som utför analysen (Thurén, 2007). Detta innebar att vi genom 

samtal och gemensam reflektion fick reda ut vilken förförståelse och vilka förväntningar vi 

hade med oss inledningsvis i undersökningen (Widerberg, 2002). Fenomenologi innebär att 

under bearbetnings- och analysprocessen leta efter kategorier, inslag, teman och mönster 

(Lindgren, 1994). Vår fenomenologiska hermeneutiska forskningsansats baserades därför på 

den hermeneutiska traditionen med fokusering på tolkning av den transkriberade intervjuns 

innebörd, vilket kategoriserades i likhet med en fenomenologisk ansats (Lindseth & Norberg, 

2004). Denna process genomfördes med avsikten att få en förståelse av uppfattningar som 

uttryckts i empirin och på så sätt klarlägga innebörden i dessa genom kategorisering. 

Bearbetning och analys utfördes inledningsvis i två etapper. Steg ett – förstudie – innebar 

bearbetning och analys av intervjuomgång ett. Steg två – huvudstudie – gällde bearbetning 

och analys av intervjuomgång två. Därefter jämfördes resultaten av steg ett och två vilket 

resulterade i steg tre – jämförelse av förstudie och huvudstudie. 

 

Steg ett och två 

För bearbetning och analys av steg ett och två, har förfaringssättet varit det samma. Dock 

särskiljdes empirin de båda etapperna emellan under denna process. Detta eftersom 

tillvägagångssättet för den informationshämtande metoden var olika, det vill säga svaren från 

intervjuerna vid intervjuomgång ett antecknades och vid intervjuomgång två spelades dessa in 

med hjälp av diktafon. 
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För att kunna få en förståelse om respondenternas uppfattningar om teknik som 

kunskapsområde i förskolan har empirin systematiskt bearbetats och analyserats vid flertalet 

omgångar. Tillvägagångssättet för detta arbete innebar att det blev naturligt att ta del av 

helheten i den enskilda intervjun för att sedan kunna förstå dess enskilda delar. Denna metod 

bidrar till en förståelse som i sin tur leder till ytterligare tolkningar och därmed ny kunskap, 

den så kallade hermeneutiska spiralen (Patel & Davidson, 2003). Genom att växelverka 

mellan helhet och del skapades reflektionsmöjligheter vilket gav anledning att begrunda 

textens egentliga innebörd och därmed vad respondenten i själva verket menar (ibid.). Dessa 

uppfattningar indelades under kategorier relaterade till forskningsfrågorna för 

undersökningen. Följande kategorier framträdde:  

Forskningsfråga: Hur uppfattar yrkesverksamma begreppet teknik? 

 Kategori: Teknik som allmänt begrepp 

 Kategori: Teknik i förskolan 

Forskningsfråga: Hur arbetar och förhåller sig yrkesverksamma i förskolan med och till 

teknik? 

 Kategori: Arbetet med teknik i förskolan 

 Kategori: Hur respondenterna skulle vilja arbeta med teknik i förskolan 

 Kategori: Teknikens roll för barns utveckling 

 Kategori: Underlättande faktorer för arbetet med teknik i förskolan 

 

I en första grovsortering av respondenternas uppfattningar urskiljdes teman under varje 

kategori. Nästa steg blev således att än en gång analysera svaren för att utröna vilka 

uppfattningar som eventuellt kunde sammanföras och därmed representera likartade 

uppfattningar gällande ett visst tema. De kategorier och teman som framkom presenteras 

under resultat. 

 

Steg tre 

Resultaten från steg ett och två ställdes i relation till varandra för att jämföra eventuella 

likheter och olikheter. Syftet med steg tre var att synliggöra ifall resultatet av steg två kunde 

bekräfta och säkerställa resultatet av steg ett. Detta innebar en gemensam bearbetning och 

analys av de inhämtade resultaten av steg ett och två. I och med detta förfarande ville vi 

urskilja uppfattningar hos respondenterna relaterat till forskningsfrågorna, det vill säga hur 

yrkesverksamma i förskolan uppfattar, förhåller sig till och arbetar med teknik i 

verksamheten. 
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RESULTAT 

 

Respondenterna är alla kvinnor i olika åldrar med varierande yrkeslivserfarenhet i förskola. 

De har skiftande befattningar och studiebakgrund, så som barnskötare, förskollärare och 

fritidspedagoger. Respondenterna uppger att de förvärvat sina kunskaper angående teknik i 

förskolan genom dels egna erfarenheter, litteratur, kollegor, studiebesök, förskolans 

styrdokument men främst genom studiedagar, föreläsningar och kurser. Respondenterna har i 

vissa fall angett flera uppfattningar inom samma frågeställning, vilket innebär att den enskilde 

respondentens svar kan förekomma under flera teman. Med sociala mönster och sammanhang 

i åtanke analyseras och redovisas inte resultat utifrån en individfokusering (Widerberg, 2002).  

Analysen är utförd i tre etapper; steg ett, två och tre. Resultaten från steg ett och två redogörs 

till att börja med oberoende av varandra. Därefter redovisas resultatet av steg tre, det vill säga 

vad som framkom vid jämförandet av resultaten från steg ett och två. 

 

 

Resultat av steg ett - förstudie 

 

Relaterat till forskningsfrågan; Hur uppfattar yrkesverksamma i förskolan begreppet teknik?, 

har vi identifierat två huvudsakliga kategorier genom vår analys av empirin. Dessa är Teknik 

som allmänt begrepp och Teknik i förskolan. Under dessa kategorier har uttalanden från 

respondenterna sammanförts i följande teman, vilka representerar likheter inom ett visst 

sammanhang:  

 Kategori: Teknik som allmänt begrepp 

o Vardagsteknik 

o Funktion – hur det fungerar/tekniska lösningar 

o Konstruktion 

o Teknik och naturvetenskap 

o Genus – traditionsbundet manligt 

 Kategori: Teknik i förskolan 

o Vardagsteknik 

o Funktion – hur det fungerar/tekniska lösningar 

o Konstruktion 

o Teknik och naturvetenskap 

o Genus – lika villkor oavsett kön 
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Relaterat till forskningsfrågan; Hur arbetar och förhåller sig yrkesverksamma i förskolan med 

och till teknik?, kan vi uppfatta fyra huvudkategorier. Dessa är Arbetet med teknik i förskolan, 

Hur respondenterna skulle vilja arbeta med teknik i förskolan, Teknikens roll för barns 

utveckling och lärande och Faktorer som underlättar arbetet med teknik i förskolan. 

Respondenternas liknande uppfattningar gällande ett visst sammanhang har även här 

sammanförts i teman, vilka presenteras under kategorier: 

 Kategori: Arbetet med teknik i förskolan 

o Oreflekterat 

o Omedvetet 

 Kategori: Hur respondenterna skulle vilja arbeta med teknik i förskolan 

o Med funktion – hur det fungerar/tekniska lösningar 

o Medvetandegöra – använda tekniska begrepp i arbetet 

o Konstruktion 

o Den fysiska miljön 

o Vardagsteknik 

o Teknik och naturvetenskap 

 Kategori: Teknikens roll för barns utveckling 

o Teknisk medvetenhet 

o Samspel – interaktion med andra 

 Kategori: Underlättande faktorer för arbetet med teknik i förskolan 

o De yrkesverksammas inställning 

o Resurser 

o Teknisk bildning 

o Barns lärande 

o Den fysiska miljön 

 

 
Kategori: Teknik som allmänt begrepp 

Vardagsteknik 

Teknik är ett stort och brett område och kan uppfattas som allt vi gör på en dag. Detta kan 

innebära människans metod att använda fysiska föremål. Teknik uppfattas som hjälpmedel för 

att individen ska klara av vardagen eller utföra något i samspel med en artefakt, exempelvis 

skala potatis, hälla mjölk och bre en smörgås. Respondenterna talar om teknik som att trä 

halsband, måla och klä på sig. (8 respondenter) 
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Funktion – hur det fungerar/tekniska lösningar 

Teknik uppfattas som en undersökande aktivitet av hur något fungerar och/eller är 

konstruerat. (5 respondenter) 

Konstruktion 

Att konstruera i olika former, exempelvis att bygga eller konstruera nya saker med hjälp av 

olika material kan uppfattas som teknik. (2 respondenter) 

Teknik och naturvetenskap 

Teknik kan samverka med naturvetenskap genom olika fenomen, exempelvis flyta och sjunka. 

(1 respondent) 

Genus – traditionsbundet manligt 

Teknik uppfattas som en manlig företeelse eftersom det inte så ofta benämns som teknik det 

kvinnor gör. (1 respondent) 

 

Kategori: Teknik i förskolan 

Vardagsteknik 

Teknik i förskolan uppfattas som samspel med artefakter, exempelvis knäppa knapp, klippa, 

hålla penna, åka skidor, knyta skorna och måla. Teknik i förskolan är vardagsteknik. (9 

respondenter) 

Funktion – hur det fungerar/tekniska lösningar 

En undersökande verksamhet under arbetet med teknik i förskolan där tekniska lösningar och 

funktioner utforskas, exempelvis dragkedjan eller locket på en burk. Detta kan vara att titta på 

hur artefakter fungerar och varför de fungerar som de gör. (5 respondenter) 

Konstruktion 

I förskolan kan teknik innebära ett konstruerande med klossar, exempelvis bygglek. Det kan 

också vara konstruktion med annat material, exempelvis skrot och återvinningsmaterial. Detta 

för att foga samman och konstruera något nytt. (5 respondenter) 

Teknik och naturvetenskap 

Exempelvis kan teknik i förskolan vara experimenterande i form av vattenlek där barnen 

häller, fyller och öser. (1 respondent) 
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Genus – lika villkor oavsett kön 

Det uppfattas som viktigt att intressera flickor. Individen ska ha samma möjligheter inom 

teknik som kunskapsområde oavsett kön. (1 respondent) 

 

Kategori: Arbetet med teknik i förskolan 

Oreflekterat arbete 

Respondenterna anser sig arbeta med teknik vid eftertanke men detta arbete sker oreflekterat 

just i ögonblicket, vilket innebär att de inte benämner för barnen att det är tekniskt utövande 

som sker. (9 respondenter) 

Omedvetet 

Anser att inget arbete med teknik sker. (1 respondent) 

 

Kategori: Hur respondenterna skulle vilja arbeta med teknik i förskolan 

Med funktion – hur det fungerar/tekniska lösningar 

Ge barnen möjligheter att utforska teknik och tekniska lösningar. Detta kan vara att belysa 

processen, det vill säga att barnen ska få se hur tekniken fungerar och utmana barnen att prova 

andra lösningar. (5 respondent) 

Medvetandegöra – använda tekniska begrepp i arbetet 

Arbeta mer medvetet med teknik i förskolan genom att benämna arbetet och det som sker med 

ordet teknik. Lyfta teknikarbetet genom dokumentationer där arbetet synliggörs. Arbeta 

medvetet med teknik ur ett genusperspektiv. (3 respondenter) 

Konstruktion 

Arbeta med bygg- och konstruktionslekar med fokusering på teknik. Även genom skapande 

då barnen får konstruera och uppfinna. (3 respondenter) 

Den fysiska miljön 

Materialet är medvetet utvalt, det vill säga den fysiska miljön avser ett tekniskt främjande. (3 

respondenter) 

Vardagsteknik 

Samspel med artefakter där barnen får använda verktyg, exempelvis skruvmejsel och tång. 

Mer teknik i rutinsituationer, exempelvis hur barnet själv byter sin blöja. (4 respondenter) 
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Teknik och naturvetenskap 

Enkla experiment, exempelvis att arbeta med flyta och sjunka. (1 respondent) 

 

Kategori: Teknikens roll för barns utveckling 

Teknisk medvetenhet 

Teknik är utvecklande för barnet då de känner att de klarar av teknik som leder till nya 

infallsvinklar och känner tillit till sin egen förmåga. Teknik i förskolan stimulerar 

upptäckarlusten och inlärning utifrån barns intresse. Viktig och utvecklande både för pojkar 

och flickor, där flickor får tillfälle att utöva teknik som kunskapsområde. Viktigt för lärandet 

av hanterande av vardagsföremål och utvecklingen för att bli en problemlösare i samspel med 

fysiska saker. (10 respondenter) 

Samspel – interaktion med andra 

I arbetet med teknik lär vi av varandra, vuxna/barn och barn/barn. Det är en social träning att 

få samarbeta. (3 respondenter) 

 

Kategori: Underlättande faktorer för arbetet med teknik i förskolan 

De yrkesverksammas inställning 

Det underlättar om arbetslaget har en samsyn, reflekterande och positiv inställning gällande 

arbetet med teknik. Teknikarbetet underlättas av att det innefattar andra mål som berörs i 

läroplanen för förskolan. Arbete med teknik är en naturlig del av arbetet. (8 respondenter) 

Resurser 

Det underlättar om det finns tillräckligt med tid för arbetet med teknik. Mindre barngrupp 

och/eller större personaltäthet förenklar arbetet med teknik. (4 respondenter) 

Teknisk bildning 

Kunskapsutveckling i och om teknik, vilket underlättar arbetet. Detta genom kurser, 

nätverksgrupper och studiebesök som kan bidra med tips och idéer. Den tekniska kunskapen 

som redan finns hos de yrkesverksamma underlättar. (5 respondenter) 

Barns lärande 

Barns förståelse och intresse om och i teknik underlättar, för de blir då mer självständiga. Att 

barnen får interagera med andra och prova själv underlättar arbetet. (4 respondenter) 
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Den fysiska miljön 

En tillrättalagd miljö för teknikarbetet, exempelvis byggrum, underlättar arbetet med teknik. 

Miljön ska vara inbjudande. (2 respondenter) 

 

 

Sammanfattning av resultat – steg ett  

 

Begreppet teknik 

Begreppet teknik uppfattas som vardagsteknik, det vill säga ett stort område som omfattar ett 

dagligt samspel med artefakter, exempelvis skala potatis, hälla mjölk, bre en smörgås, knäppa 

knappar, klippa, hålla penna, åka skidor, knyta skorna och måla. Både gällande kategorin 

teknik som allmänt begrepp och kategorin teknik i förskolan är temat vardagsteknik tydligt 

framträdande. I uttalanden från åtta respektive nio av respondenterna har detta tema 

identifierats. Respondenterna talar även om teknik som att trä halsband och klä på sig. I 

samband med att respondenterna talar om samspelet med artefakt anger även fem av 

sammanlagt tio respondenter att begreppet teknik såväl som teknik i förskolan kan uppfattas 

som en undersökande aktivitet av hur något fungerar och/eller är konstruerat. Detta kan 

innefatta att undersöka föremåls funktion - hur det fungerar och tekniska lösningar, 

exempelvis dragkedjan eller locket på en burk. Detta kan vara att titta på hur artefakter 

fungerar och varför de fungerar som de gör. Samverkan mellan teknik och naturvetenskap 

innebär att studera och arbeta med olika fenomen, exempelvis flyta och sjunka. Det kan även 

vara i form av vattenlek där barnen häller, fyller och öser, vilket en respondent anger. Teknik i 

förskolan uppfattas av fem respondenter, som konstruktion med klossar, ett exempel på detta 

är bygglek. Det kan också vara konstruktion med annat material, till exempel skrot och 

återvinningsmaterial, vilket kan innebära att sätta ihop saker så det blir något nytt. En 

respondent upplever begreppet teknik som en manlig företeelse eftersom det inte så ofta 

benämns som teknik det kvinnor gör. Teknik erfars därmed med perspektiv på genus som 

traditionsbundet manligt. Gällande teknik i förskolan anser en respondent att det viktigt att 

intressera flickor eftersom individen ska ha samma möjligheter inom teknik som 

kunskapsområde, det vill säga genus på lika villkor oavsett kön.  

 

Arbete och förhållningssätt 

Den mest frekventa uppfattningen av arbete med och inom teknik anses som oreflekterat. 

Detta innebär att nio av tio respondenter anser sig arbeta med teknik vid eftertanke, men detta 

arbete kan ses ske oreflekterat eftersom att de inte benämner för barnen att det är tekniskt 

utövande som sker. En respondent anser att inget arbete med teknik sker, det vill säga arbete 

med teknik sker omedvetet med tanke på att respondenten även anger teknik som ett stort 

område.  
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Det finns en önskan om att medvetandegöra – använda tekniska begrepp i arbetet med teknik 

i förskolan, vilket tre respondenter anger. Detta kan ske genom att benämna arbetet och det 

som sker ur ett tekniskt perspektiv. Detta kan även innebära att lyfta teknikarbetet genom 

dokumentationer där arbetet synliggörs. Att arbeta med teknik ur ett genusperspektiv kan 

också vara att arbeta medvetet med teknik. Teknik är utvecklande för pojkar såväl som för 

flickor när de får tillfälle att utöva teknik som kunskapsområde i förskolan. Fem av 

respondenterna anger att de önskar arbeta med funktion – hur det fungerar och tekniska 

lösningar, vilket också kan anses som ett medvetet arbete inom teknik. Detta kan vara att 

belysa processen, se hur tekniken fungerar och utmana barnen att prova och hitta andra 

lösningar. Fyra respondenter uppger en önskan om att arbeta mer med vardagsteknik i 

förskolan. Detta kan innebära att samspela med artefakter i och med ett användande av 

verktyg, men även genom rutinsituationer, exempelvis blöjbyte. Tre av respondenterna skulle 

vilja arbeta med teknik i förskolan genom att skapa möjligheter för barnen att utforska teknik 

och tekniska lösningar i en inbjudande och tillrättalagd miljö. Den fysiska miljön ska därmed 

erbjuda praktiska aktiviteter. Det finns en önskan hos en av respondenterna att arbeta med 

teknik och naturvetenskap i samverkan, exempelvis genom enkla experiment så som flyta och 

sjunka, vilket även innebär att tillrättalägga miljön för en sådan praktisk aktivitet. 

Konstruktion i en tillrättalagd miljö kan också vara bygg- och konstruktionslekar eller 

skapande verksamhet där barnen får konstruera och uppfinna, enligt tre av respondenterna. 

Teknik i förskolan anses av alla, nämligen tio respondenter, stimulera upptäckarlust, inlärning 

och som utvecklande för barnets problemlösning i samspel med fysiska saker i vår vardag, 

nämligen barnets tekniska medvetenhet. Detta är en framträdande uppfattning angående 

teknikens roll för utveckling och lärande. Den tekniska medvetenheten är viktig för lärande i 

samband av hanterande av vardagsföremål och utvecklingen för att bli en problemlösare i 

samspel med artefakter. Det beskrivs som att ifall barnen känner att de klarar av teknik leder 

detta till nya infallsvinklar vilket skapar tillit till den egna förmågan. Teknik i förskolan anses 

viktig och utvecklande för den tekniska medvetenheten för pojkar såväl som för flickor, där 

flickor får tillfälle att utöva teknik som kunskapsområde. Det beskrivs också som att arbeta 

utifrån barns intresse och på så sätt stimulera upptäckarlust och inlärning genom ett arbete 

med teknik som främjar teknisk medvetenhet. Tre respondenter menar att samspel – 

interaktion med andra – har betydelse för barns utveckling och lärande inom teknik som 

kunskapsområde i förskolan. Detta upplevs som en social träning för barnet. 

Åtta respondenter av tio anser att yrkesverksammas inställning är den mest underlättande 

faktorn för arbetet med teknik i förskolan. Detta innefattar att arbetslaget har en samsyn och 

en reflekterande och positiv inställning gällande arbetet med teknik. En respondent anger även 

att exempel på positiv inställning innebär att arbeta integrerat med teknik och andra mål som 

berörs i läroplanen för förskolan. Teknik blir på så sätt en naturlig del av verksamheten. 

Yrkesverksammas tekniska bildning anses av fem respondenter som underlättande för arbetet 

med teknik i förskolan. Det kan vara den kunskap som individen har och även 

kunskapsutveckling i och om teknik genom kurser, nätverksgrupper och studiebesök. Fler 

resurser i form av tid, större personaltäthet och mindre barngrupper underlättar arbetet med 

teknik, menar fyra respondenter. Även den fysiska miljön, anses av två respondenter, kunna 

underlätta arbete med teknik i fall den är inbjudande. Barns lärande, det vill säga barnets 

förståelse och intresse om och i teknik underlättar också arbetet med teknik, vilket fyra 

respondenter upplever. 

 



 

34 

Resultat av steg två – huvudstudie 

 

Relaterat till forskningsfrågan; Hur uppfattar yrkesverksamma i förskolan begreppet teknik?, 

har vi identifierat två huvudsakliga kategorier. Dessa är Teknik som allmänt begrepp och 

Teknik i förskolan. Respondenternas uppfattningar har samlats i teman vilka exemplifieras 

genom citat. Dessa representerar likheter inom ett visst sammanhang under kategorier: 

 Kategori: Teknik som allmänt begrepp 

o Vardagsteknik 

o Funktion – hur det fungerar/tekniska lösningar 

o Konstruktion 

o Teknik och naturvetenskap 

 Kategori: Teknik i förskolan 

o Vardagsteknik 

o Funktion – hur det fungerar/tekniska lösningar 

o Konstruktion 

o Teknik och naturvetenskap 

o Olika teknik för olika åldrar 

 

Relaterat till forskningsfrågan; Hur arbetar och förhåller sig yrkesverksamma i förskolan med 

och till teknik?, kan vi uppfatta fyra huvudkategorier. Dessa är Arbetet med teknik i förskolan, 

Hur respondenterna skulle vilja arbeta med teknik i förskolan, Teknikens roll för barns 

utveckling och lärande och Faktorer som underlättar arbetet med teknik i förskolan. 

Respondenternas uppfattningar har även här sammanförts i teman med meningsbärande citat, 

vilka representerar likheter inom ett visst sammanhang under dessa kategorier: 

 Kategori: Arbetet med teknik i förskolan 

o Oreflekterat 

o Reflekterat 

 Kategori: Hur respondenterna skulle vilja arbeta med teknik i förskolan 

o Med funktion – hur det fungerar/tekniska lösningar 

o Medvetandegöra – använda tekniska begrepp i arbetet 

o Konstruktion 

o Den fysiska miljön 

o Vardagsteknik 

 Kategori: Teknikens roll för barns utveckling 
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o Teknisk medvetenhet 

o Motoriska färdigheter 

 Kategori: Underlättande faktorer för arbetet med teknik i förskolan 

o De yrkesverksammas inställning 

o Resurser 

o Teknisk bildning 

o Barns lärande 

o Den fysiska miljön 

 

 
Kategori: Teknik som allmänt begrepp 

Vardagsteknik 

Teknik är ett stort begrepp och finns överallt omkring oss. Tekniken gör vardagen lättare. Det 

är hjälpmedel för att vi ska klara av vardagen eller när vi gör någonting, det vill säga ett 

samspel med artefakter, exempelvis att använda sax, kaffebryggare och dragkedja. (9 

respondenter) 

Ja, det är ju allt, hela vardan, fullt med teknik. 

 

Funktion – hur det fungerar/tekniska lösningar 

Teknik är att undersöka hur någonting är konstruerat eller fungerar. (5 respondenter) 

Jamen… teknik, det är ju hur nåt fungerar, hur man gör nånting… 

 

Konstruktion 

Det är att konstruera någonting, exempelvis bygga eller uppfinna. De talar om teknik som att 

exempelvis trä halsband och bygglek. (4 respondenter) 

Men i dag kan teknik vara en pärlplatta, när man jobbar med olika konstruktioner 

och olika material och göra nånting av det på olika sätt. Det är teknik. 

 

Teknik och naturvetenskap 

Ett experimenterande, exempelvis vad som flyter och vad som sjunker. (1 respondent) 

… då har vi jobbat med vatten och se hur saker och ting flyter. Vad som flyter 

och vad som sjunker. Och det är ju att barnen får se ett sammanhang. 
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Kategori: Teknik i förskolan 

Vardagsteknik 

I förskolan kan teknik vara vardagsteknik, det vill säga att använda pennan, knäppa knappar, 

måla med en pensel, och klippa. Teknik kan vara tekniska apparater, exempel telefon, dator 

och radio. (9 respondenter) 

… teknik är så mycket. Det är ju vardagsteknik, teknik i vardagen. 

 

Funktion – hur det fungerar/tekniska lösningar 

Ett upptäckande och undersökande av tekniska lösningar och funktioner upplevs som teknik i 

förskolan. Det kan vara funktioner kopplade till en dragkedja eller en radio. (6 respondenter) 

… att barn upptäcker, funderar, hur funkar det här? Deras undersökningar i 

tekniken. Dom vill veta hur saker och ting fungerar. 

 

Konstruktion 

Teknik i förskolan kan vara ett konstruerande med olika sorters klossar. Det kan också vara 

konstruktion med annat material för att konstruera någonting, där man skapar något nytt. (5 

respondenter) 

Hur dom kan konstruera med olika material, om du kan använda olika material 

för att konstruera nånting, till exempel piprensare eller toarullar. Och du kan 

bygga ihop nånting av allt det. 

 

Teknik och naturvetenskap 

Teknik i förskolan upplevs som ett experimenterade, exempelvis vattenlek. (2 respondenter) 

Ja, det blir en enklare form av teknik. Kanske en sorts… jag tänker vi har ju haft 

vattenlek… när man häller där… vad händer med hjulet då. 

 

Olika teknik för olika åldrar  

Olika sorters teknik beroende på kunskapsnivå. (1 respondent) 

Och så tycker jag det stiger efter ålder men även om när man är liten… kanske ett 

år, då är det en teknik… och ju äldre man blir så blir det mer teknik. 
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Kategori: Arbetet med teknik i förskolan 

Oreflekterat 

De flesta av respondenterna anser sig arbeta med teknik men detta arbete sker oreflekterat just 

i ögonblicket. De anser sig arbeta med teknik vid eftertanke, men de benämner inte för barnen 

att det är teknik. (8 respondenter) 

Även om jag sitter och bygger med barnen, så kanske jag inte utmanar dem just 

så att det ska bli att jag har teknik i bakhuvet då de ska göra nånting utan de 

kanske är att de ska bygga en hage till djuren. I och för sig så kan det vara en 

teknik att de ska få ihop det till en cirkel eller en kvadrat eller vad det kan va… 

men jag har det inte medvetet så att jag tänker att det ska vara teknik. 

 

Reflekterat 

Arbetet kan även ske reflekterat med en bakomliggande tanke, men de benämner inte för 

barnen att det är teknik. (2 respondenter) 

Ja, egentligen jämt, gör vi det. Fast vi sätter det inte liksom på pränt. Utan då gör 

vi det i projektform och gör det mycket större egentligen än det behöver vara. 

 

Kategori: Hur respondenterna skulle vilja arbeta med teknik i förskolan 

Medvetandegöra – använda tekniska begrepp i arbetet 

Det finns vilja att arbeta mer medvetet med teknik i förskolan genom att benämna arbetet och 

det som sker med ordet teknik. (5 respondenter) 

Det har ju kommit ganska mycket med läroplanen så nu gäller det väl att skaffa 

sig mer kunskaper och jobba mer medvetet. Så det finns ju redan i det man har 

gjort förut.  Och det är väl att föra in fler begrepp. 

 

Med funktion – hur det fungerar/tekniska lösningar 

Barnen ska få se hur tekniken och tekniska lösningar fungerar. (5 respondenter) 

Och så, ja vi har ju redan börjat, vi har ju ställt i ordning för att vi ska kunna 

jobba med teknik. Men att verkligen komma igång och verkligen fokusera på det, 

på teknik, och att om barnen får jobba mer med det, ägna sig åt att de får 

upptäcka och skruva sönder apparater och ja det ska vara som, inte vara så rädd 

för det. För det tycker jag ju själv är spännande, hur saker fungerar. 
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Konstruktion 

Ett mer konstruerande arbete med teknik, exempelvis med verktyg. De benämner aktiviteter 

som att skruva, borra och spika. (4 respondenter) 

Och få in lite mer så att man kan jobba lite mer med olika när man snickrar, när 

man... Att man kan liksom vidareutveckla den, på den basis, att man jobbar, hur 

ska jag säga, man har inte bara konstruktionsmaterial utan man konstruerar själv. 

 

Den fysiska miljön 

Tillrättalägga miljön så barnen ges möjligheter att praktiskt utforska teknik och tekniska 

lösningar. (3 respondenter) 

Då skulle jag vilja ha ett speciellt rum med massor med saker där dom bara får 

sätta sig och undersöka själv. 

 

Vardagsteknik 

Användande av verktyg (1 respondent) 

Att få göra, använda mer verktyg. 

 

Kategori: Teknikens roll för barns utveckling 

Teknisk medvetenhet 

Tekniskt utövande som utvecklande för lärandet. Skapar tillit till den egna förmågan. Väcker 

nyfikenhet hos barnen och lusten att lära. Påverkar genusperspektiv. (10 respondenter) 

Att dom inte ska vara rädd för det här med teknik och då blir det ju som enklare 

för dom då dom växer upp. 

 

Motoriska färdigheter 

Utvecklande för finmotoriken. (1 respondent) 

Det har ju faktiskt mycket, det har ju med finmotoriken att göra. 
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Kategori: Underlättande faktorer för arbetet med teknik i förskolan 

Yrkesverksammas inställning 

Intresse och positiv inställning hos de yrkesverksamma underlättar. Detta kan innebära att ta 

tillvara på varandras kompetenser. Tekniken finns lätt tillgänglig. (10 respondenter) 

Ja, det är väl det att tekniken finns ju egentligen överallt. Ja, det sker lite 

automatiskt när man ägnar lite tanke och tid till det. Och att det egentligen är 

mycket av det vi gör i alla fall, redan. Det finns där egentligen redan, runt om 

oss, hela tiden. 

 

Teknisk bildning 

Mer kunskap om teknik genom föreläsningar eller kurser anses underlätta arbete med teknik i 

förskolan. Yrkesverksammas förkunskaper i och om teknik. (6 respondenter) 

Är du intresserad… och så får du gå endagskurs eller två… då får du mer 

inspiration… man måste få det…det är absolut A och O. 

 

Resurser 

Fler personal och mindre barngrupper skulle underlätta arbetet med teknik. Mer tid underlättar 

arbetet med teknik. (5 respondenter) 

När man känner sig lite stressad om man är lite kort om folk, då är det ju lätt att 

man säger nej. 

 

Den fysiska miljön 

Hur man strukturerar upp möjligheterna. Tillrättalägga miljön för att främja arbete med 

teknik. (4 respondenter) 

Underlättar gör det ju om du har material som är anpassade för dom barn som har 

den ålder du jobbar med och att man har en tillåtande atmosfär. 

 

Barns lärande 

Att barnen visar intresse för arbete med teknik.(1 respondent) 

Underlättar, det är väl att barnen är nyfikna och vill vara med och utforska… det 

underlättar jättemycket. 
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Sammanfattning av resultat – steg två 

 

Begreppet teknik 

Teknik är ett stort begrepp, finns överallt omkring oss och underlättar vår vardag. Det innebär 

ett samspel med artefakter, exempelvis att använda sax, telefon, dator, kaffebryggare och 

dragkedja. En övervägande del av respondenterna, nio av elva respondenter, beskriver teknik 

som denna vardagsteknik. I förskolan handlar vardagstekniken om att använda och undersöka 

pennan, knäppa knappar, måla med en pensel och klippa. Temat vardagsteknik har en stor 

andel respondenter i kategorin teknik som allmänt begrepp såväl som i kategorin teknik i 

förskolan. Sex respondenter upplever teknik i förskolan som att undersöka hur någonting är 

konstruerat eller fungerar, det vill säga upptäcka funktion – hur det fungerar och tekniska 

lösningar. Fem av respondenterna, talar om teknik i förskolan genom konstruktion, närmare 

bestämt att konstruera någonting. Exempel på detta är att bygga med olika sorters klossar eller 

uppfinna och konstruera med hjälp av material så som piprensare och toalettrullar. De talar 

också om teknik som att bygga pärlplattor, trä halsband och bygglek. En respondent anser att 

tekniskt utövande är relaterat till kunskapsnivå, det finns olika teknik för olika åldrar. Små 

barn intresserar sig för en sorts teknik och äldre barn för en annan, dock sker ett tekniskt 

utövande hos dem båda. Två respondenter uppfattar att teknik och naturvetenskap samverkar 

med varandra. Som exempel på detta anges barns experimenterande med vatten. 

 

Arbete och förhållningssätt 

Den mest framträdande uppfattning hos respondenterna angående arbetet med teknik i 

förskolan är att detta sker oreflekterat. Åtta av elva respondenter anser sig arbeta med teknik 

när de tänker efter, men de upplever sig inte benämna detta arbete för barnet med 

teknikbegrepp. Arbetet kan även ske reflekterat, vilket innebär att det finns en bakomliggande 

tanke med arbetet dock påtalas inte arbetet för barnet. Två av respondenterna upplever att de 

utför arbete med teknik i förskolan på detta sätt. 

Det finns en uttalad vilja att arbeta mer medvetet med teknik i förskolan, hos fem av 

respondenterna, nämligen medvetandegöra – använda tekniska begrepp i arbetet. Exempel på 

detta är att benämna arbetet och det som sker med ordet teknik eller med begrepp relaterade 

till kunskapsområdet. Fem respondenter anger att de skulle vilja arbeta mer med funktion – 

hur det fungerar och tekniska lösningar genom att barnen ges möjlighet att få se hur tekniken 

och tekniska lösningar fungerar. Arbetet med teknik önskas ske i form konstruktion, vilket 

innebär för fyra av respondenterna ett mer konstruerande arbete. De benämner bland annat 

aktiviteter som att skruva, borra och spika. Tre respondenter menar att arbetet med teknik kan 

innebära att strukturera och tillrättalägga miljön för att främja arbete med teknik, det vill säga 

använda den fysiska miljön medvetet. Genom att barnet får använda vardagsteknik, 

exempelvis verktyg, önskar en respondent utveckla arbetet med teknik i förskolan. 

Teknikens roll i förskolan anse som utvecklande för den tekniska medvetenheten hos barnet, 

av tio respondenter, vilket är den mest framträdande uppfattningen inom denna kategori. De 

menar därmed att teknikens roll kan ses som utvecklande för nyfikenheten och lusten att lära, 

vilket också skapar tillit till den egna förmågan. En respondent anser även att med hänsyn till 
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den tekniska medvetenheten ska arbetet med teknik ske sett ur ett genusperspektiv, genom att 

visa på att teknik även är något för flickor. En respondent upplever teknik i förskolan som 

utvecklande för motoriska färdigheter. 

Den mest underlättande faktorn för arbete med teknik är yrkesverksammas inställning, 

närmare bestämt arbetslagets intresse och positiva inställning gällande arbetet med teknik, där 

de tar tillvara på varandras kompetenser. Detta anses av tio respondenter. Fem respondenter 

upplever att fler resurser i form av tid, mer personal och mindre barngrupper även underlättar 

arbetet med teknik. Den förkunskap som individen har och även kunskapsutveckling i och om 

teknik genom kurser, nätverksgrupper och studiebesök, med andra ord teknisk bildning anses 

av sex respondenter underlätta arbete inom teknik som kunskapsområde i förskolan. Den 

fysiska miljön och hur möjligheter struktureras upp, anses av fyra respondenter underlätta 

arbetet med teknik. Det kan innebära att anpassa det material som erbjuds till barnen i en 

tillåtande atmosfär. Att barnen visar intresse för arbete med teknik anses av en respondent 

underlätta arbete med teknik i förskolan. Detta kan ses som lust att lära, det vill säga barns 

lärande. 
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Resultat av steg tre – jämförelse mellan förstudie och huvudstudie 

 

Resultatet i steg tre innefattar jämförandet av resultaten från steg ett och två. Detta innebar att 

resultaten från steg ett och två ställdes i relation till varandra för att jämföra eventuella 

likheter och olikheter. Syftet med steg tre blev således att synliggöra om resultatet av steg två 

kunde bekräfta och säkerställa resultatet av steg ett. Med detta förfarande ville vi urskilja 

uppfattningar angående begreppet teknik och teknik som kunskapsområde i förskolan hos 

respondenterna. Vi redogör inledningsvis det sammanfattade resultatet av jämförelsen av steg 

ett och två. Därefter redovisas våra slutsatser av resultatet på ett förtydligande sätt.  

 

 

Sammanfattning av resultat – steg tre  

 

Begreppet teknik 

Teknik är ett stort begrepp, finns överallt omkring oss och underlättar vår vardag. Det innebär 

ett samspel med artefakter, exempelvis att använda sax, telefon, dator, kaffebryggare och 

dragkedja. Denna vardagsteknik anges av huvuddelen av respondenterna från för- och 

huvudstudie som beskrivande för teknik som allmänt begrepp. Sammanlagt sjutton av tjugoen 

respondenters svar indelas till detta tema. För kategorin teknik i förskolan har temat 

vardagsteknik också hög svarsfrekvens, där arton respondenter grupperas i detta tema. Dessa 

teman utgör de mest frekventa svarsangivelserna för kategorierna teknik som allmänt begrepp 

och teknik i förskolan. För temat vardagsteknik beskriver respondenterna detta som 

användande av och samspel med artefakter, som kan vara att knäppa knappar, måla med 

pensel, trä halsband och klippa. Teknik i förskolan uppges också vara att upptäcka och 

undersöka funktion – hur det fungerar och tekniska lösningar. Det kan vara att undersöka en 

artefakt, exempelvis hur en dragkedja eller locket på en burk fungerar eller är konstruerat. 

Sammantaget anger elva respondenter svar som kan härledas till detta tema. Elva 

respondenter uppger att konstruktion är teknik i förskolan. Det kan då vara att konstruera med 

klossar i bygglek, bygga pärlplattor och trä halsband. Även att uppfinna och konstruera med 

hjälp av annat material så som piprensare och återvinningsmaterial anges som konstruktion. 

Respondenterna upplever att teknik innefattar samspel med artefakt, ett undersökande av 

funktion och ett konstruerande. Dessa aktiviteter kan ses förutsättande av varandra, det vill 

säga för att undersöka funktion måste ett samspel med artefakt ske och vid konstruktion 

undersöks funktionen av artefakten. Slutsatsen av detta blir därför att respondenterna upplever 

att teknik innefattar ett ständigt pågående samspel med artefakt. 

Utifrån förstudiens kategorier teknik som allmänt begrepp och teknik i förskolan har vi 

uppmärksammat avvikelser mellan för- och huvudstudien. I förstudien resoneras det kring 

genusperspektiv relaterat till teknik, vilket inte framkommer i huvudstudien. För temat genus 

som traditionsbundet manligt menar en respondent att begreppet teknik upplevs som en 

manlig företeelse eftersom det kvinnor gör inte så ofta benämns som teknik. En respondent 
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lyfter fram att det är viktigt att intressera flickor eftersom individen ska ha samma möjligheter 

inom teknik som kunskapsområde oavsett kön. I huvudstudien uttrycker en respondent att 

barn arbetar med teknik från då de är små men på olika sätt beroende på kunskapsnivå. Dessa 

tre teman är dock inte särskilt framträdande då det rör sig om endast ett par av samtliga 

respondenters svar. 

 

Arbete och förhållningssätt 

Den mest framträdande uppfattningen hos respondenterna angående teknik i förskolan är att 

arbete inom detta kunskapsområde sker oreflekterat. Sammantaget upplever sjutton av tjugoen 

respondenter att de arbetar med teknik vid eftertanke, dock benämner och belyser de inte detta 

arbete för barnet. Att tekniken inte synliggörs för barnet kan även förekomma vid ett 

reflekterat arbetssätt med teknik i förskolan, vilket är ett arbetssätt som benämns av två 

respondenter vid huvudstudien. Dessa anger sig arbeta med en bakomliggande tanke, men 

benämner inte detta tekniska utövande för barnet. En respondent i förstudien anger att inget 

arbete sker med teknik i förskolan trots att respondenten upplever teknik som ett stort område. 

En summerande slutsats av detta blir att respondenterna arbetar med teknik i förskolan 

tillsammans med barnen, oavsett om detta sker medvetet eller ej, dock reflekterar inte 

respondenterna över detta arbete i någon större utsträckning. 

Det finns emellertid en uttalad önskan hos åtta av respondenterna att medvetandegöra 

tekniken genom att använda tekniska begrepp i och med detta arbete. I förstudien inkluderar 

detta medvetandegörande även ett genusperspektiv och ett synliggörande genom 

dokumentation, vilket är uppfattningar vi inte har urskiljt från huvudstudien under temat 

medvetandegöra – använda tekniska begrepp i arbetet. Tio respondenter anger att de önskar 

arbeta med funktion – hur det fungerar och tekniska lösningar, vilket också kan anses som ett 

medvetet arbete med teknik i förskolan genom att processen belyses och barnet utmanas att 

finna alternativa lösningar. Sju respondenter uttrycker en vilja att arbeta med konstruktion i 

form av skapande verksamhet eller bygglekar relaterat till teknik. I förstudien benämner 

respondenterna dessa aktiviteter som konstruktionslekar och uppfinnande, medan 

respondenterna i huvudstudien benämner aktiviteter som skruva, borra och spika. Fem av 

respondenterna uttalar att de önskar arbeta mer med vardagsteknik i förskolan, vilket vi tolkar 

som samspel med artefakter med hänvisning till respondenternas exemplifiering av detta som 

användande av verktyg. Sex av respondenterna uppger en önskan om att tillrättalägga och 

strukturera den fysiska miljön för arbete med teknik i förskolan. En respondent från förstudien 

anger en önskan om att arbeta med teknik och naturvetenskap i samverkan, vilket även kan 

tolkas som att skapa utmaningar för barnet genom ett medvetet tillrättaläggande av den 

fysiska miljön. Att medvetet använda tekniska begrepp, utmana barns tankeprocesser, skapa 

förutsättningar för teknisk utövande i den fysiska miljön kan ses som aktiviteter vilka medför 

ett medvetet arbete med teknik i förskolan. Därför drar vi slutsatsen att alla respondenter har 

en vilja att arbeta mer medvetet med teknik i förskolan oavsett vilka aktiviteter de väljer för 

ett sådant tekniskt främjande.  

Sammantaget resultat av för- och huvudstudien visar på att tjugo av tjugoen respondenter 

anser att tekniken i förskolan stimulerar barnets upptäckarlust och inlärning. De anger detta 

även som utvecklande för barnets problemlösning i samspel med fysiska saker i vår vardag. 

Lärande i samband av hanterande av vardagsföremål leder till nya insikter för barnet. De 

menar därmed att teknikens roll kan ses som utvecklande för nyfikenheten och lusten att lära, 
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vilket också skapar tillit till den egna förmågan hos barnet. En slutsats vi gör av detta är att 

respondenternas uppfattningar om teknikens roll för barns utveckling och lärande kan 

beskrivas som utvecklande för barnets tekniska medvetenhet såväl som för kunskaper barnet 

har nytta av i andra sammanhang. Bland annat beskriver fyra respondenter att teknikens roll i 

förskolan har stor betydelse för barns utveckling och lärande sett ur ett genusperspektiv, vilket 

de beskriver som att visa på att teknik som aktivitet även för flickor. Vi drar slutsatsen av 

detta resonemang att ett sådant genusarbete anses medföra teknisk medvetenhet, för pojkar 

såväl som för flickor. I förstudien kunde vi urskilja ett resonemang hos tre av respondenter 

angående teknik i förskolan som främjande för interaktionsmöjligheter, där samspelet med 

andra även har betydelse för barns utveckling och lärande inom teknik. Ytterligare skillnad 

kan ses i uppfattningar för- och huvudstudien emellan, där en respondent i huvudstudien 

upplever teknik i förskolan som utvecklande för motoriska färdigheter. 

Sammanlagt arton respondenter upplever yrkesverksammas inställning som den mest 

underlättande faktorn för arbetet med teknik i förskolan, bland annat innefattar detta 

arbetslagets samsyn, reflekterande och positiva inställning gällande arbetet med teknik. Nio 

av respondenterna anger även att utökade resurser i form av tid, mer personal och mindre 

barngrupper skulle underlätta arbetet med teknik. Hur den fysiska miljön struktureras anses av 

sex respondenter underlätta arbetet med teknik. Det kan innebära att anpassa det material som 

erbjuds till barnen i en tillåtande atmosfär. Den förkunskap som individen har och även 

kunskapsutveckling i och om teknik genom kurser, nätverksgrupper och studiebesök, med 

andra ord teknisk bildning, anses av elva respondenter underlätta arbete inom teknik som 

kunskapsområde i förskolan. Barns lärande, det vill säga barnets förförståelse och intresse om 

och för teknik underlättar också arbetet. Detta uppges av fem respondenter. En respondent 

anger att teknik kan underlättas av att det innefattar andra mål som berörs i förskolans 

läroplan. Teknik blir på så sätt en naturlig del av verksamheten. En slutsats av detta blir att de 

faktorer respondenterna anger direkt kan relateras till den pedagogiska verksamheten, vilket 

vi tolkar som en medvetenhet hos respondenterna kring sin egen roll för det pedagogiska 

arbetet i förskolan. 

 

 

Slutsats av resultat – steg tre 

 

Hur uppfattar yrkesverksamma i förskolan begreppet teknik? 

Vi omges av en tillvaro med tekniska artefakter som har stor inverkan på våra liv. För att vi 

ska kunna samspela i samhället är vi beroende av dessa tekniska artefakter, vilka vi måste 

förhålla oss till och klara av att hantera. Därför kan det ses som självklart att vardagsteknik 

ger de högsta svarsfrekvenserna inom kategorierna teknik som allmänt begrepp och teknik i 

förskolan. Under forskningsfrågan; Hur uppfattar yrkesverksamma i förskolan begreppet 

teknik?, anger respondenterna att teknik innefattar samspel med artefakt, ett undersökande av 

tekniska lösningar och ett konstruerande. Dessa aktiviteter kan ses vara beroende av varandra, 

det vill säga för att undersöka funktion måste ett samspel med artefakt ske och vid 

konstruktion undersöks funktionen av artefakten. En slutsats av detta blir därmed att 
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respondenterna anser att teknik innefattar ett ständigt pågående samspel med artefakt oavsett 

om detta rör sig om ett undersökande eller ett användande.  

 

Hur arbetar och förhåller sig yrkesverksamma med och till teknik i förskolan? 

En summerande slutsats av jämförelsen av för- och huvudstudie relaterad till 

forskningsfrågan; Hur arbetar och förhåller sig yrkesverksamma med och till teknik i 

förskolan?, blir i första hand att respondenterna arbetar med teknik i förskolan tillsammans 

med barnen, oavsett om detta sker medvetet eller ej, dock reflekterar inte respondenterna över 

detta arbete i någon större utsträckning. En uttalad önskan om att medvetet använda tekniska 

begrepp, utmana barns tankeprocesser, skapa förutsättningar för teknisk utövande i den 

fysiska miljön kan emellertid ses som en vilja att arbeta medvetet med teknik i förskolan. 

Därför drar vi slutsatsen att alla respondenter i undersökningen önskar arbeta mer medvetet 

med teknik i förskolan oavsett vilka redskap de väljer för ett sådant tekniskt utövande och 

tillika tekniskt främjande för barnet. Av respondenternas uppfattningar om teknikens roll för 

barns utveckling och lärande, kan vi göra slutledningen att de uppfattar detta som utvecklande 

för barnets tekniska medvetenhet såväl som för kunskaper barnet har nytta av i andra 

sammanhang. De faktorer respondenterna anger för underlättande och möjliggörande av 

arbete med teknik i förskolan kan direkt relateras till den pedagogiska verksamheten. En 

tolkning av detta blir därför att respondenterna har en medvetenhet rörande sin egen roll för 

organiserandet och möjliggörandet av den pedagogiska verksamheten i förskolan gällande 

utvecklande av den tekniska medvetenheten hos barnet. Dock påverkas arbete och 

förhållningssätt även av yttre villkor som respondenten kan ha svårt att påverka, nämligen 

resurser i form av tid, storlek på barngrupp och personaltäthet. 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Urvalsgrupp 

Den urvalsgrupp som kontaktades för denna undersökning har anknytning till vårt syfte, 

eftersom alla respondenter är yrkesverksamma i förskolan. De har dock varierande 

befattningar och studiebakgrund, så som barnskötare, förskollärare och fritidspedagoger. Det 

ansågs som viktigt för denna undersökning att olika yrkeskategorier som kan förekomma i 

verksamheten fick möjlighet att delta i undersökningen. Detta eftersom att alla 

yrkesverksamma i förskola ska sträva efter ett arbete med teknik. Med hänvisning till detta 

var det därför inte heller intressant att utreda eller avgränsa de yrkesverksammas 

arbetslivserfarenhet i förskolan. Däremot ansågs det som relevant att de var verksamma i 

förskolan vid undersökningens genomförande. 

Respondenterna fick information angående syftet med vår undersökning i samband med ett så 

kallat följebrev. Inför intervjuomgång ett fick dessa respondenter även information av sin 

förskolechef innan undersökningen påbörjades. Vid intervjuomgång ett upplevdes 

respondenterna som mer motiverade att delta än de tillfrågade i intervjuomgång två. 

Förskolechefens positiva inställning till undersökningen och medverkan i ett första skede kan 

vara en bidragande orsak till detta, samt att dessa intervjuer inte spelades in utan antecknades. 

Detta kan därmed ses ha påverkat ett mindre bortfall vid denna förskola än de två andra 

tillfrågade förskolornas yrkesverksamma. Sammantaget bortfall för- och huvudstudien som 

helhet kom att bli femton personer. 

 

Informationshämtande metod 

Vid undersökningen utfördes intervjuer som metod för inhämtning av empiri. Respondenterna 

fick ej tillgång till intervjufrågorna innan intervjutillfället. Detta för att deras uttalanden skulle 

bli naturliga och uppriktiga, det vill säga ej pålästa eller konstruerade angående uppfattningar 

om begreppet teknik och teknik som kunskapsområde i förskolan. Istället erhölls tid för 

respondenterna att läsa igenom frågorna vid intervjutillfället innan intervjun påbörjades. Detta 

medförde möjlighet för respondenten att ställa frågor direkt till oss och därmed kunde 

intervjufrågornas formuleringar tydliggöras. 

I samband med bearbetning och analys av empirin har vi kunnat se att intervjufrågornas 

utformning gett oss svar på våra forskningsfrågor, dock borde testintervjuer ha utförts innan 

undersökningen genomfördes för att kontrollera frågornas gångbarhet. Emellertid har vår 

kvalitativa undersökning i form av direkta möten med individen skapat tillfälle att under 

intervjun ge förklaringar om så önskats. Detta möjliggjorde eventuellt behov av förtydligande 

och följdfrågor ifall respondentens svar ej visade på någon form av uppfattning relaterat till 

den aktuella frågeställningen (Patel & Davidsson, 2003). Vårt tydliga syfte, våra 
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forskningsfrågor och att vi som intervjuare var pålästa i ämnet teknik var mycket positivt i 

den bemärkelsen att relevanta och utmanande frågeställningar samt följdfrågor kunde ställas. 

Detta har i sin tur inneburit ett lågt internt bortfall. Det interna bortfallet kom att bli en 

respondent vardera vid huvudstudien under kategorierna; Teknikens roll för barns utveckling 

och Arbetet med teknik i förskolan. Samtliga intervjuer utfördes i ett avsides rum för att 

atmosfären skulle bli lugn och avslappnad, dock var den beräknade tiden för intervjuerna 

ibland för kort och även vid fel tidpunkt på dagen. Respondenten fick i vissa fall skynda på 

sitt resonemang eftersom de var tvungna att återgå i arbete. Detta innebar att dessa 

respondenter upplevde en viss stress i slutet av intervjun. Emellertid var den sista 

frågeställningen, förutom den helt öppna frågan om övriga kommentarer, en bakgrundsfråga 

vilken i sig inte har påverkat svaren relaterat till forskningsfrågorna i den meningen att svaren 

kommit att bli otillräckliga.  

 

Etiska överväganden 

I samband med undersökningen har tre av Vetenskapsrådets (2002) principer om 

forskningsetik tillämpats, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dock har det inte i enlighet med informationskravet, framkommit för respondenterna att de 

har rätt att avbryta sin medverkan när de vill i fall de så önskat.  

 

Vår fenomenologiska hermeneutiska forskningsansats 

Genom att tolka empirin utifrån helhet till enskilda delar och vise versa, har företeelser, 

uppfattningar och innebörder i respondenternas uttalanden identifierats. Att växla mellan del 

och helhet gav ett rikare material att analysera än att enbart se empirins enskilda delar. Med 

empirins enskilda delar menas i detta fall varje enskild fråga och dess svar, nämligen 

respondenterna uppfattningar vid enskild frågeställning. Inre logik där olika delar kan 

relateras till en meningsfull helhet kännetecknar en god kvalitativ analys (Patel & Davidsson, 

2003). Genom att ta del av helheten synliggjordes i de flesta fall respondentens uppfattningar 

när oklarheter och frågetecken uppstod vid bearbetnings- och analysprocessen. Detta 

förfaringssätt var särskilt värdefullt för analys av intervjuomgång ett, med enbart antecknat 

material. 

En av undersökningens röda trådar har kommit att bli liknande uppfattningar om teknik i 

förskolan vilka anspelar på samspel med artefakt. Dessa har redovisats som ett gemensamt 

tema, Vardagsteknik, under kategorier relaterade till forskningsfrågorna för undersökningen. 

Dock anser vi att ett undersökande av tekniska lösningar och funktioner samt ett 

konstruerande i form av bygglek även detta är en form av samspel med artefakt även om 

dessa inte har sammanförts och kategoriserats under detta tema. Avvägningen att lämna teman 

som Funktion – hur det fungerar/ tekniska lösningar och Konstruktion separerat från temat 

Vardagsteknik har gjorts med hänsyn till respondenternas utsagor, det vill säga deras 

upplevelse om vad teknik i förskolan innefattar och innebär. Även Teknik och naturvetenskap 

redovisas som ett enskilt tema. Vi vill med detta därför visa på vad respondenterna anser vara 

teknik i förskolan genom att belysa dessa teman enskilt, även om ett sammanförande med det 

övergripande temat Vardagsteknik skulle ha varit lämpligt med tanke på att undersökande av 

funktion, ett konstruerande och samverkan mellan teknik och naturvetenskap måste ske 
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genom ett samspel med artefakt. Detta sätt att redovisa respondenternas uppfattningar kan 

även ses under kategorin: Hur yrkesverksamma skulle vilja arbeta med teknik i förskolan. De 

teman vi kunnat urskilja i förhållande till denna kategori; Medvetandegöra – använda 

tekniska begrepp i arbetet, Med funktion – hur det fungerar/tekniska lösningar, Konstruktion, 

Den fysiska miljön, och Vardagsteknik, innebär alla en önskan om ett mer medvetet arbete för 

den yrkesverksamme, dock gjordes avvägningen att synliggöra och belysa respondenternas 

uppfattningar genom att presentera dessa teman enskilt istället för att sammanföra dem under 

ett gemensamt och mer övergripande tema. 

 

Validitet och generaliserbarhet 

Vid intervjuomgång ett antecknades respondenternas svar, eftersom många kan känna ett 

obehag av att bli inspelade. Anteckningarna delgavs respondenten i direkt anslutning till 

intervjun för att kontrollera och säkerställa dess tillförlitlighet. Emellertid befarades trots detta 

att eventuellt värdefullt material fallit bort. Det kan vara svårt att analysera ett antecknat 

material eftersom det är möjligt att vissa viktiga beståndsdelar för analysen av empirin inte 

hinner uppfattas under själva antecknandet. Att medvetet reflektera över val som görs i 

hanteringen av empirin och hur detta kan påverka analysen är viktigt för validiteten (Patel & 

Davidsson, 2003). Därav utfördes ytterligare en intervjuomgång, intervjuomgång två, vilken 

spelades in med diktafon för att få en exakt och omfångsrikare registrering av respondenternas 

uppfattningar. Empirin från denna intervjuomgång fick även till uppgift att kontrollera 

tillförlitligheten hos intervjuomgång ett. 

En fenomenologisk hermeneutisk forskningsansats har möjliggjort ett omfattande 

analyserande av den nerskrivna empirin från intervjuomgång ett och två, vilket resulterade i 

steg ett och två. Dock har det i enstaka fall varit svårare att analysera materialet från 

intervjuomgång ett. Detta kan bero på att anteckningarna från intervjun blev för avgränsade 

och därmed innehållsfattiga. Det inspelade materialet från intervjuomgång två underlättade 

däremot bearbetnings- och analysprocessen och kan därför anses som en metod att föredra vid 

kvalitativa undersökningar trots att transkriberingen var tidsödande. Resultaten av steg ett och 

två jämfördes för att undersöka tillförlitligheten av steg ett. Eftersom resultaten var mycket 

snarlika gick det att utläsa reliabiliteten som hög för steg ett, vilket i sin tur också säkerställde 

reliabiliteten för steg två. Beskrivningar av olika teman har förstärkts med citat från 

respondenterna i steg två. Genom att skapa balans mellan citat från respondenterna och egen 

kommenterande text kan läsaren få möjlighet att bedöma analysens trovärdighet (Patel & 

Davidsson 2003). 

En slutsats är att undersökningen som helhet anses ha god validitet i och med att svar kan 

urskiljas på forskningsfrågorna. Detta kan även anses med hänvisning till vår förförståelse för 

förskolan som sammanhang, en bred teoretisk referensram relaterad till empirin och en 

relevant urvalsgrupp. Sammantaget för vår undersökning blev antalet respondenter tjugoen 

stycken medverkande. Antalet medför att de yrkesverksammas uppfattningar för vår 

undersökning bara utgör en bråkdel sett till landets alla yrkesverksamma i förskolan såväl som 

den egna kommunens. Dock anser vi att tillvägagångssättet för undersökningen har lett fram 

till ett generaliserbart resultat i den aktuella kommunen där undersökningen skett. Detta med 

tanke på att det har skett en likartad satsning i förskolorna inom denna kommun, i form av 

yttre villkor, kunskapsutveckling och andra bidragande faktorer för möjliggörande av arbete 

med teknik i förskolan. En generalisering kan även anses genom hänvisning till förskolans 
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styrdokument, vilket anger att förskolan ska sträva efter att barns förmåga att utforska och 

urskilja enkel teknik och hur denna fungerar ska utvecklas. Detta är därmed ett arbete som 

alla yrkesverksamma i förskolan ska sträva efter – respondenterna har samma styrdokument 

att grunda sin pedagogiska verksamhet på. Generalisering kan göras i relation till liknande 

kontexter (Patel & Davidsson, 2003). Vi anser därför att resultatet speglar uppfattningar som 

yrkesverksamma har och tillämpar i förskolan i dag, i den aktuella kommunen. Likväl kan 

dessa uppfattningar vara obeständiga eftersom kontexten förskolan ständigt förändras i form 

av nya grupperingar och andra förutsättningar, så som resurser, fysisk miljö, 

kunskapsutveckling och samsyn.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

 

Tekniskt utövande i förskolan 

Vad som anses vara teknik är en tolkningsfråga. Är teknik föremål eller är teknik handlande, 

det vill säga olika slags tekniker att utföra något? Teknik kan faktiskt innefatta dem båda. 

Teknik handlar om objekt – artefakter – och konstruktioner likväl som om processer och 

aktiviteter (Mattsson, 2009). I vår undersökning stämmer de yrkesverksammas uppfattningar 

berörande teknik i förskolan väl in på detta resonemang. De talar om processer vilka 

innefattar kunskaper i hanterandet av objekt, det vill säga artefakter i vardagen. Aktiviteter de 

benämner som exempel på sådana processer är bland annat att bre en smörgås, hälla mjölk 

och måla med en pensel. De yrkesverksammas syn på teknik kan därmed ses som något 

människan sätter mellan sig själv och sin omgivning för att uppfylla olika behov (Ginner, 

1999). Detta kan även relateras till de yrkesverksammas uppfattning om teknik som ett stort 

område. Vid flertal tillfällen under våra intervjuer med de yrkesverksamma, benämns faktorer 

och uppfattningar som hänvisar till att teknik finns överallt i vår vardag. Detta relaterar vi 

därför till tankegångar om teknik som artefakter och/eller samspel med dessa (Säljö, 2008). 

Samspel med artefakt kom därför att bli ett huvudtema i resultatet av undersökningen. Vårt 

moderna samhälle är uppbyggt av artefakter vilket för individen innebär en ständig kontakt 

med dessa tekniska uppfinningar som i snabb takt utvecklas. I kontexten förskolan innebär 

detta att tekniken finns där, synlig som osynlig. De som vistas i detta sammanhang samspelar 

därför konstant med teknik av något slag, oavsett om det sker medvetet eller ej. 

Genomgående för resultatet av undersökningen kom därför samspelet med artefakt att ses som 

en röd tråd. De yrkesverksamma återvänder till detta samspel genom att benämna aktiviteter 

som konstruerande och skapande verksamheter samt undersökande av tekniska lösningar och 

funktioner. Det centrala begreppet mediering ur ett sociokulturellt perspektiv är på så sätt 

återkommande med tanke på dess innebörd. Genom mediering tolkas och uppfattas 

omvärlden genom fysiska och intellektuella redskap (Säljö, 2000). Detta innebär att samspelet 

med artefakt medför erfarenheter genom tankeprocess och handlande, som på så sätt blir 

kunskapsbärande. De yrkesverksamma anser att teknisk utövning i förskolan stimulerar barns 

upptäckarlust, nyfikenhet, lärande och är utvecklande för barns problemlösning i samspel med 

fysiska saker i vår vardag. Sådan teknisk utövning kan ses som utvecklande av 

vardagskunskaper, det vill säga kunskaper barnet behöver för att klara av sin vardag och vilka 
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de även kan dra nytta av senare i livet. För att barn ska ges möjlighet att utveckla dessa 

kunskaper uttrycker de yrkesverksamma en önskan om att arbeta med teknik och tekniska 

lösningar i förskolan i en inbjudande miljö avsedd för tekniskt främjande aktiviteter – ett 

medvetet pedagogiskt förhållningssätt till teknik. De yrkesverksamma klargör också att de 

önskar erbjuda många olika sorters material att konstruera med, vilket även detta kan ses som 

att medvetet anpassa och strukturera den fysiska miljön. Vi anser att det är värdefullt att 

framhålla vikten av barnets tillgång till ett rikt utbud av material, bland annat för bygg- och 

konstruktionslekar. Barn som arbetar med egna konstruktioner kan utveckla en förståelse av 

tekniska lösningar genom att aktivt arbeta med problemlösning, i vilket reflektionsmöjligheter 

kan tillföra ett utvecklande av dessa konstruktioner. Detta utforskande och skapande i bygg- 

och konstruktionslekar ger barnet möjligheter att genom hypotesprövning utforska bland 

annat hållfasthet och balans. Dock är det som yrkesverksam viktigt att inte påskynda 

upptäckandet i sin iver att erbjuda barnet mångfald. När barnet får prova och utforska samma 

sak flera gånger skapas en teknisk medvetenhet i och med att tidigare insikter kan jämföras 

med nya resultat av det tekniska utforskandet (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Av de yrkesverksammas utsagor kan vi göra tolkningen att ett tekniskt främjande arbete till 

viss del redan sker i förskolan, dock uttalar de yrkesverksamma att de vill arbeta mer 

medvetet med teknik genom att belysa tekniken och ta tillvara på den fysiska miljöns 

möjligheter. Ett exempel på detta kan vara, enligt en av de yrkesverksamma, teknikrum där 

barnen kan undersöka hur teknik fungerar, skruva isär tekniska apparater och konstruera. 

Emellertid anser vi att ett medvetet arbete med teknik även innebär att den yrkesverksamme 

regelbundet reflekterar över den fysiska miljöns utformning för att undersöka om den 

motsvarar förväntade lärande möjligheter. Ett sådant reflekterande tillvägagångssätt medför 

att den fysiska miljön kan förändras och utformas efter aktuellt behov. Genom att medvetet 

strukturera och tillrättalägga miljöer anser vi att barns utforskande av teknik kan främjas och 

möjliggöras. Det är här de yrkesverksamma i förskolan kan göra en konkretisering av 

styrdokumenten, och det är här förhållningssättet till teknik och barns lärande kommer till 

uttryck. Den fysiska miljön i förskolan ger signaler om underförstådda meningar av 

handlingar och samspel, vilket konstruerar barns möjligheter att utvecklas genom hur den 

pedagogiska verksamheten bedrivs. Att som yrkesverksam reflektera över den fysiska miljön 

är därför en del av ett medvetet förhållningssätt till arbetet med teknik i förskolan. Dessa 

reflektioner kan innefattas av vilka interaktionsmöjligheter som finns, vilka aktiviteter som är 

möjliga, vilka artefakter som finns tillgängliga, om rummet tillför motivation och ifall det 

finns förändringsmöjligheter i utformandet av rummet (Strandberg, 2006). Detta eftersom 

barn lär med hela kroppen, vilket innebär ett handgripligt, kroppsligt och sinnrikt utforskande. 

Det material som presenteras för barnen i förskolan måste därför finnas där med syfte av 

upptäckande verksamhet. 

 

Medvetandegöra tekniken - väcka lust och intresse för tekniskt utövande 

Enligt de yrkesverksamma i vår undersökning anses teknik i förskolan stimulera tillit till den 

egna förmågan, upptäckarlust, nyfikenhet och lärande hos barnet. I och med ett sådant 

resonemang kan vi se att de yrkesverksamma relaterar arbetet med teknik till sitt uppdrag i 

läroplanen för förskolan. Den pedagogiska verksamheten ska enligt läroplanen gynna 

utforskande, nyfikenhet och lust att lära för att barnet ska utveckla förståelse om sig själva 

och sin omvärld (Skolverket, 2010). För att barn i förskolan ska utveckla en grundläggande 

förståelse om och i teknik då de undersöker eller konstruerar, bör de utmanas i sin 
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tankeprocess genom frågeställningar om hur tekniken fungerar – det gäller att 

medvetandegöra tekniska processer. Detta ger barnet möjlighet att få utforma egna hypoteser 

och reflektera över sina handlingar. Barnets tillit till sin egen förmåga stärks genom förståelse 

av tekniska lösningar och tekniska begrepp i fall de känner att de behärskar tekniken (Bjurulf, 

2011). De yrkesverksamma benämner sådana aktiviteter när de beskriver arbetet med teknik 

som undersökande av funktioner och tekniska lösningar, vilket är ett av de teman vi funnit 

under vår analys. Detta tema sammanfattar liknande uppfattningar innebärande aktiviteter 

som utmanar barnet att undersöka, experimentera och därmed hitta andra lösningar. Av de 

yrkesverksammas åsikter gör vi tolkningen att under hela undersökningsprocessen behöver 

följaktligen tanken vara med, vilket innebär att kunna föra ett resonemang om den utförda 

handlingen (Gustavsson, 2002). Detta anses att vara tekniskt medveten. Att arbeta med teknik 

i förskolan på detta sätt kan, enligt vår mening, medföra ett grundläggande livslångt lärande 

där barnets nyfikenhet och lust att lära fungerar som bränsle (Skolverket, 2010). Är ett sådant 

lärande möjligt även om arbetet med och i teknik sker omedvetet och oreflekterat för 

yrkesverksamma såväl som för barnet? Vi vågar hävda att barn lär hela tiden, oavsett om det 

finns en bakomliggande tanke eller ej. Detta eftersom att barn utvecklas socialt, känslomässigt 

och motoriskt genom leken, vilket medför att lek och lärande ofta är oskiljaktiga (Björklid, 

2005). Teknisk medvetenhet kan därmed utvecklas inom lekens lustfyllda kontext på barnens 

villkor, vare sig detta är medvetet eller omedvetet. Sker detta däremot med yrkesverksammas 

engagemang och vilja att synliggöra och belysa teknik i förskolan främjas den tekniska 

medvetenheten ytterligare. Att tillsammans med en vuxen i den proximala utvecklingszonen 

urskilja och utforska teknik är därför att förespråka eftersom detta bidrar till att barnet 

utvecklas enligt sin potentiella utvecklingsnivå (Vygotskij, 1978). Barnet blir på så sätt mer 

medveten om sitt tekniska utövande och kan tillämpa sina tekniska kunskaper i andra 

kontexter. Den pedagogiska verksamheten och den fysiska miljön är betydande faktorer, det 

vill säga vilka möjligheter och sammanhang barnet erbjuds för att intressera sig för, utforska 

och upptäcka teknik i förskolan.  

De yrkesverksamma i vår undersökning benämner att arbetet med teknik i förskolan innebär 

att belysa processen, se hur tekniken fungerar och utmana barnet att utforska och se andra 

möjligheter. Ett sådant förhållningssätt hos den yrkesverksamme, där tekniska processer 

belyses, innebär en utveckling för barnet inom teknik som kunskapsområde och därmed 

barnets tekniska bildning – den tekniska medvetenheten. En pågående process i interaktion 

med omgivning och artefakt, är av betydelse för teknisk bildning eftersom detta inte enbart 

innefattar hanterandet av teknik utan även förmågan att analysera det sammanhang tekniken 

brukas i (Björck, 2009). Detta kan leda till nya infallsvinklar för barnet. Vi anser att 

tillsammans med yrkesverksamma i förskolan kan barnet, vid rätta förutsättningar, upptäcka 

och utforska teknik i sin vardag. Skolverket (2010) anger även att barnets förmåga att urskilja 

teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar ska utvecklas i förskolan. Trots att de 

yrkesverksamma har uppfattning om teknik i förskolan som grundläggande för barnets 

tekniska bildning anger de under våra intervjuer sitt arbete med teknik i verksamheten som 

oreflekterat i skeendet. Emellertid kan de vid eftertanke urskilja hur de arbetar med teknik 

tillsammans med barnen. En orsak till detta kan vara att vardagstekniken och vårt användande 

av den sker naturligt och utan eftertanke. När toaletten spolar funderar inte vuxna över varför 

och hur detta sker rent tekniskt, i alla fall inte varje gång. Barn däremot, är till sin natur 

nyfikna och har ett inbyggt intresse för att upptäcka (Utbildningsdepartementet, 2010). Därav 

kan barnet fundera länge på tekniska lösningar medan vuxna knappt ägnar samspelet med 

artefakten en tanke. Tekniken har kommit att bli en naturlig och självklar del av vår vardag 

vilket innebär att vi har slutat att ifrågasätta den (Sjögren, 1997). Handlandet och samspelet 

sker i det närmsta automatiskt (Hundeide, 2006). Det är därför en viktig uppgift för den 
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yrkesverksamme i förskolan, att själv bli uppmärksam på tekniken för att ta till vara och 

utveckla barnens intresse samt engagemang när det gäller teknik som de möter i sin 

omgivning. 

Barns förkunskaper ska ligga till grund för arbetet med teknik som kunskapsområde i 

förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010). Dessa erfarenheter och kunskaper av och om 

teknik ser emellertid olika ut för varje individ beroende på lärandesituationens kontext. Vilka 

förkunskaper behöver barnet för att utföra teknisk problemlösning i förskolan och på så sätt 

bli tekniskt medveten? Yrkesverksamma i vår undersökning anser att tekniskt utövande ska 

baseras på barns nyfikenhet, vilket i sin tur handlar om intresse. Arbetet med teknik anses 

därmed underlättas i och med att barnet visar sig vara intresserad av aktiviteten. En tolkning 

av detta resonemang blir att intresse bidrar till att barnet får engagemang för utforskandet och 

lärandet, med andra ord handlar det mer om lusten att lära än om vilka förkunskaper barnet 

äger. Vi anser, i likhet med Ingerman (2009), att barnets intresse är direkt relaterat till 

kunskaper, engagemang och handling, vilka närvarar i samspel med artefakter. Barnet söker 

kunskap – vill lära sig – vilket medför engagemang inför handlingen. För barnets 

kunskapsutveckling är behärskning av artefakter en central del (Säljö, 2008). Barns kreativitet 

och intresse för tekniska företeelser skapar möjligheter att förvärva nya kunskaper. Dock är 

det på de yrkesverksammas ansvar att utmana nyfikenhet och begynnande förståelse för 

teknik (Skolverket, 2010). Framförallt är det de yrkesverksammas förhållningssätt, 

kunskapssyn och didaktiska förmåga som är avgörande för barns möjlighet till teknisk 

medvetenhet. Således behöver den yrkesverksamme såväl som barnet visa intresse och 

engagemang för aktiviteten. Vi anser att ett sådant intresse och engagemang är avgörande för 

den pedagogiska verksamheten, med hänvisning till det pedagogiska ansvaret enligt 

styrdokumenten för förskolan. Ansvaret på den yrkesverksamme blir i och med detta att väcka 

barns intresse för teknik för att barnet ska ha möjlighet att utveckla en grundläggande teknisk 

medvetenhet. Även de yrkesverksamma i undersökningen anger sitt eget intresse som en 

underlättande faktor för arbetet med teknik i förskolan. 

 

Teknisk medvetenhet – del av ett större sammanhang 

Att vara tekniskt medveten är viktigt eftersom tekniken finns överallt i vårt samhälle och 

många medborgerliga demokratiska beslut grundas på denna medvetenhet. Bland annat kan 

en grundläggande teknisk medvetenhet utveckla förståelse för miljö- och samspelsfrågor i 

naturen hos barn i förskolan (Björneloo, 2003). För att utveckla sin tekniska medvetenhet bör 

därför barnet ges möjligheter att utveckla kunskaper i och om teknik. Detta kan ske genom att 

urskilja tekniska föremål och analysera dess funktion, utformning, konstruktion för att sedan 

kunna se teknikens för- och nackdelar. Ett sådant kreativt arbetssätt främjar en förståelse för 

tekniken och som sedan kan vara användbart i andra sammanhang. Teknikkunskaper kan ses 

som redskap nödvändiga för att kunna utveckla sin tekniska medvetenhet. Detta innebär att 

förstå, hantera och värdera teknik i samhället samt i vardagen (Svensson, 2009). En del av 

detta kan vara att skapa möjligheter för barnet att i förskolan utforska och dra slutsatser av 

sina upptäckter. Förskolan ska skapa förutsättningar för barnet att utveckla grundläggande 

kunskaper i och om teknik likväl som andra ämnen (Utbildningsdepartementet, 2010). 

I vår undersökning anser de yrkesverksamma att arbetet med och inom teknik underlättas av 

att detta innefattar andra mål som berörs i läroplanen för förskolan, vilket gör arbetet inom 

detta kunskapsområde till en naturlig del av verksamheten. Det är förskolans ansvar att 
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utmana nyfikenheten och den begynnande förståelsen för språk, kommunikation, matematik, 

naturvetenskap och teknik (Skolverket, 2010). Våra resultat visar på de yrkesverksammas 

resonemang om teknik i samverkan med naturvetenskap. Detta relateras till ett 

ämnesöverskridande experimenterande vilket kan leda till nya infallsvinklar och insikter 

angående tekniska lösningar. Barnens kreativitet, nyfikenhet och lust att lära stimuleras 

genom olika uttrycksformer där målområden från läroplanen för förskolan integreras. 

Naturvetenskapen kan då besvara frågan – varför är det så här – medan tekniken arbetar med 

att lösa praktiska problem – hur får vi det att fungera (Ginner, 1996). Naturvetenskapens 

drivkraft är nyfikenheten på sambandet mellan individen själv och dennes omvärld, medan 

tekniken handlar om en strävan efter att förbättra och trygga sina livsvillkor 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Dessa drivkrafter kan tillsammans verka för en fördjupad 

kunskap om och för olika fenomen. I och med ett sådant undersökande och utforskande 

genom exempelvis vattenlek, kan barnet få en helhetsbild av fenomenet vattenkraft. 

Sambandet mellan naturvetenskap och teknik blir konkret genom att barnet häller vatten på ett 

vattenhjul, vilket i sin tur börjar snurra. 

 

Den pedagogiska medvetenheten 

Enligt Skollagen (2010:800) ska förskolan ”främja allsidiga kontakter och social gemenskap 

och förbereda barnen för fortsatt utbildning” (2 §, s. 30). Detta kan innebära att barnet ska ges 

möjlighet att upptäcka och utforska teknik i samspel med andra. Barns olika uppfattningar om 

tekniska problem och hypoteser kan synliggöras genom att yrkesverksamma skapar 

möjligheter för sådana sociala lärandesituationer. I vår undersökning benämns det sociala 

samspelet som viktigt av de yrkesverksamma eftersom de anser att genom interaktionen sker 

ett lärande tillsammans, med och av varandra barn/vuxen såväl som barn/barn, vilket de 

yrkesverksamma anser ger social träning. Vår tolkning av detta blir att i kontexten förskolan 

möjliggörs många interaktionsmöjligheter, även inom teknik som kunskapsområde. Ett sätt att 

beskriva detta är att två delar – individer – av samma helhet möts i interaktionen. I detta möte 

tar de del av den andres livsvärld, de bekräftar och justerar varandra (Johansson, 2011). 

Kunskap som delges genom interaktion och kommunikation, ges möjlighet att möta motstånd 

i form av andra tankesätt vilket leder till nya erfarenheter (Blomdahl, 2007). Barns berättande 

inför andra, där barnet delger sina tankar och kunnande, bör därför uppmuntras av de 

yrkesverksamma. Barnet får på detta sätt ta del av andras uppfattningar, vilket ger mångfald i 

lärandet då barns olika sätt att tänka lyfts fram. 

Den proximala utvecklingszonen kan ses som en övningsarena utifrån Vygotskijs (1978) 

tankar där barnet genom imitation provar att utföra aktiviteter som de ännu ej klarar på egen 

hand. De lånar kunskapen av någon annan, vilket kan ses som att barnet absorberar kunskaper 

(Strandberg, 2006). Att skapa möjligheter för ett sådant interagerande borde inte vara något 

problem eftersom kontexten förskolan är fylld av möten, men är dessa möten 

meningsskapande? Yttre villkor är sammanlänkade och avgörande för hur verksamheten i 

förskolan bedrivs. Dessa villkor kan vara tid, barngruppens storlek, personaltäthet och 

arbetsuppgifternas omfattning. Även den yrkesverksammes syn på lärande och kunskap samt 

synen på barnet som individ är av betydelse för hur den pedagogiska verksamheten utövas. 

Yrkesverksamma i undersökningen uttrycker att en förändring av de yttre villkoren skulle 

underlätta arbetet med teknik. Detta kan även tolkas som en önskan hos de yrkesverksamma 

att i större utsträckning kunna fungera som möjliggörare och inspiratör än vad som är möjligt 

vid tidpunkten för denna undersökning. Med hänvisning till de yrkesverksammas tankar om 
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att färre antal barn i gruppen skulle underlätta arbetet med teknik och till studier som visar på 

att det vistas allt fler barn per kvadratmeter i förskolan, kan vi göra kopplingen att de 

yrkesverksamma på grund av detta inte hinner utföra sitt uppdrag på tillfredställande sätt för 

dem själva (Björklid, 2005). I fall de yrkesverksamma anser sina insatser som otillräckliga, är 

då barngruppernas storlek anpassade för den pedagogiska verksamhet som ska bedrivas enligt 

styrdokumenten? Enligt Skollagen (2010:800) ska huvudmannen ”se till att barngrupperna har 

en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö” (8 

§, s. 31). Barn ska ges vägledning av den yrkesverksamme genom ett förhållningssätt som 

visar på lyhördhet och engagemang för barnets förståelse och fokusering. Detta innefattar att 

skapa meningsfulla lärsituationer men är detta möjligt, i tillfredställande utsträckning, när den 

yrkesverksamme upplever en allt större arbetsbörda? Vi anser med hänvisning till de 

yrkesverksammas uppfattningar i denna undersökning att det skapas meningsfulla 

lärsituationer men att dessa oftast sker oreflekterat såväl som omedvetet. De yrkesverksamma 

anser därmed att ett mer medvetet och tillfredställande arbete inom teknik som 

kunskapsområde skulle kunna ske vid minskad arbetsbörda.  

Beroende på förhållningssätt, uppgift som pedagog och/eller egenskaper hos barnet finns en 

variation av hur yrkesverksamma väljer att utmana barn i olika lärandesituationer (Johansson, 

2011). De yrkesverksamma i vår undersökning uppger att den mest underlättande faktorn för 

arbete med teknik i förskolan är att arbetslaget har en samsyn, ett reflekterande arbetssätt och 

positiv inställning gällande detta arbete, där de även kan ta tillvara varandras kompetenser. Vi 

gör tolkning av detta resonemang att de yrkesverksamma anser sin roll som viktigt ur lärande 

synpunkt för barnen. Att reflektera över sitt förhållningssätt och hur lärande kan komma till 

uttryck i den egna verksamheten, anser vi som grundläggande för den egna pedagogiska 

praktiken. Detta skulle medföra att yrkesverksamma inom förskolan blir än mer medvetna om 

sin roll som förebild inom tekniskt utövande, även sett ur ett genusperspektiv. De 

yrkesverksamma talar om vikten av att intressera och ge flickor tillgång till teknikområdet. 

Därav vill de yrkesverksamma fånga upp flickors intresse med intentionen att visa på teknik 

som något för alla. Vi anser det som viktigt att ta till vara det karaktäristiska för olika kön och 

individ och med hänsyn till detta därmed erbjuda samma valmöjligheter för pojkar såväl som 

för flickor. Detta innebär att material som presenteras för tekniskt utforskande ska vara sådant 

som väcker intresse för upptäckande och utforskande, oavsett kön och ska därför erbjudas på 

lika villkor. Att fungera som kvinnlig förebild i förskolan genom att visa på teknik som något 

för flickor såväl som för pojkar borde inte innebära några svårigheter, i fall det sker ett 

medvetet arbete med och inom teknik. Detta med tanke på de yrkesverksammas 

könsfördelning – generellt sett arbetar fler kvinnor än män inom förskolan som kontext. Trots 

att de yrkesverksamma benämner att teknik finns överallt omkring oss i vardagen verkar det 

finnas en rådvillhet i arbetet med teknik i förskolan. De vet att de arbetar med teknik men 

synliggör inte detta vilket är betydelsefullt för genus perspektivet och den tekniska 

medvetenheten. Därför är det av största vikt att yrkesverksamma får kunskaper i hur de kan 

synliggöra teknik. Egna förkunskaper i och om teknik upplevs också av de yrkesverksamma 

underlätta arbetet. De anser i vår undersökning att kunskapsutveckling som kurser, 

nätverksgrupper och studiebesök är nödvändigt för ett mer medvetet arbete inom teknik som 

kunskapsområde. 
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Teknik i förskolan - en del av vardagen 

Ett övergripande svar på våra forskningsfrågor blir således att de yrkesverksamma uppfattar 

begreppet teknik som samspel med artefakter och arbetar med och förhåller sig till teknik i 

förskolan oreflekterat. Vi anser därmed att arbetet med teknik i förskolan inte getts något stort 

medvetet utrymme, även om samspel med artefakt sker dagligen i verksamheten. Barns 

teknikinlärning och därmed tekniska medvetenhet, påverkas av den teknikdidaktiska 

förmågan hos den yrkesverksamme (Mattsson, 2009). Därför bör det ges fler möjligheter för 

yrkesverksamma i förskolan att fortbilda sig inom kunskapsområdet teknik eftersom tillit till 

den egna förmågan att undervisa i och om teknik utgörs av den tekniska och teknikdidaktiska 

kunskapen. De yrkesverksamma i vår undersökning har kunskaper i och om teknik men kan 

behöva stöd i och utvidgade kunskaper om hur de kan medvetandegöra sitt arbete för sig själv 

såväl som för barnen. Det är den enkla tekniken som ska belysas i förskolan och därför bör de 

yrkesverksamma få kunskaper i hur de kan upptäcka och utforska den tillsammans med 

barnen i den pedagogiska verksamheten. Om den yrkesverksamme känner tillit till sin egen 

tekniska medvetenhet och förmåga att medvetet synliggöra och belysa tekniken i förskolan 

skulle inte arbetet med teknik som kunskapsområde utgöra något merarbete i sig. Detta arbete 

innebär i egentlig mening att de yrkesverksamma väljer att benämna det arbete som redan 

sker i den pedagogiska verksamheten vid dess rätta begrepp eftersom tekniken redan är en 

naturlig del av vardagen i förskolan, trots att detta inte alltid är ett medvetet val. Teknik och 

möjligheter att utforska den finns överallt, även i förskolan som kontext. 

 

 

 

Erfarenheter för framtiden 

 

Förvärvade erfarenheter och insikter från denna undersökning har gjort oss uppmärksam på 

hur viktigt det är att synliggöra vardagstekniken och dess funktion för barnen, genom att 

benämna, visa på och undersöka tekniken runt omkring oss i vardagen. Detta för att barnet ska 

ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin tekniska medvetenhet. Därmed är det 

betydelsefullt att skapa didaktiska lärsituationer inom teknik som kunskapsområde, vilka 

baseras på ett medvetet och reflekterat arbete tillsammans med barnen i förskolan där 

interaktionen individer emellan främjas.  

 

 

Förslag på fortsatt forskning 

 

I den teoretiska referensramen för denna undersökning uppmärksammas vilken betydelse 

organisationen av didaktiska lärsituationer har för barns lärande i förskolan. Det vore 

intressant att ytterligare undersöka hur arbetet med teknik som kunskapsområde i förskolan 
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organiseras genom att avgränsa en sådan undersökning till hur yrkesverksamma i denna 

kontext möjliggör och realiserar lärsituationer för tekniskt utforskande. En värdefull aspekt 

för en sådan undersökning skulle med hänvisning till detta vara att utreda i fall arbete med 

teknik skiljer sig åt mellan en förskola som arbetar med en uttalad inriktning mot teknik och 

en förskola som arbetar mer allmängiltigt inom teknik som kunskapsområde och i så fall hur 

detta skiljer sig åt. En av slutsatserna för denna undersökning kom att bli de yrkesverksammas 

insikt rörande sin egen betydelse för organiserandet av den pedagogiska verksamheten i 

förskolan. De kunde se sin egen roll som möjliggörare för barns förutsättningar att utveckla 

sin tekniska medvetenhet. Dock anger de yrkesverksamma att fler resurser skulle underlätta 

arbetet med teknik i förskolan. Dessa resurser är de yttre villkoren för verksamheten, närmare 

bestämt tid, större personaltäthet och mindre barngrupper. Det vore därför värdefullt att 

undersöka om arbete och förhållningssätt skulle komma till uttryck på annat sätt i fall 

verksamhetens yttre villkor förändrades enligt de yrkesverksammas önskemål. Detta vore 

intressant att undersöka inte bara för möjliggörandet av didaktiska lärsituationer för tekniskt 

utövande, utan även för arbetet gentemot förskolans styrdokument generellt sett. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor, teknik i förskolan 

 

1. Hur skulle du vilja beskriva begreppet teknik?  

2. Hur skulle du vilja beskriva vad teknik i förskolan innebär? 

3. Anser du att du arbetar med teknik i förskolan, beskriv i så fall hur detta 
arbete ser ut. 

4. Hur skulle du vilja arbeta med teknik i förskolan? 

5. Vilken roll anser du att teknik i förskolan har för barns utveckling och 
lärande? 

6. Vad underlättar/försvårar arbetet med teknik i förskolan? 

7. Hur har du förvärvat dig dina kunskaper om teknik i förskola? 

8. Övriga kommentarer. 

 


