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Abstrakt 
Denna studies syfte är att belysa hur förskollärare definierar ämnet teknik och hur de 

arbetar med ämnet i verksamheten. Dessutom kommer de hinder förskollärarna 

upplever i arbetet med teknik belysas. Ursprunget till studien är våra tidigare 

erfarenheter, där vi upplevt att ämnet teknik inte arbetas med i större utsträckning i 

förskolan. Teknik är ett intressant och aktuellt ämne som är relativt nytt i förskolans 

läroplan och som kommer att lyftas ännu mer i den kommande läroplanen 2018. Empiri 

har samlats in genom sex semistrukturerade intervjuer med utbildade förskollärare. 

Deltagare kommer från fem olika förskolor belägna i tre olika kommuner. Resultaten 

som framkommit tyder på att förskollärare har skilda uppfattningar om vad0 teknik är 

och att ämnet upplevs som svårt av många. Detta påverkar vad som undervisas och hur 

undervisningen genomförs, vilket medför att barn i olika förskolor inte får samma 

möjligheter till en likvärdig utbildning. En likvärdig utbildning är något som ska 

eftersträvas enligt förskolans styrdokument. Vidare framkommer i resultatet att ett 

medforskande arbetssätt förespråkas av förskollärarna i studien. Detta arbetssätt 

framkommer dock inte i resultatet hos de flesta förskollärarna i studien när det gäller 

ämnet teknik. Den förförståelse och de erfarenheter vi hade med oss in i denna studie 

har delvis besannats, men däremot förvånades vi över att tidpunkten för när 

förskolläraren gick sin utbildning inte verkar ha någon betydelse. 
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1 Inledning  

Förskollärares uppdrag har i Läroplan för förskolan, Lpfö -98, (Skolverket, 2016a) 

utökats sedan förskolan fick sin första läroplan till att även innefatta ämnet teknik. I 

Förskola i utveckling från Skolverket (2010a) stärks förskolans pedagogiska uppdrag 

genom att specifika ämnen lyfts fram, vilket gör att kompetenskravet på förskollärarna 

ökar. Här poängteras vikten av att yngre barn får ta till sig grundläggande teknisk 

kunskap då det ger goda förutsättningar för vidare skolgång samt att det ger dem en 

förståelse för den teknik de kommer i kontakt med i sin vardag. Det framhålls även att 

samhället behöver medborgare med en grundläggande förståelse för enkel teknik då 

teknik finns i de flesta vardagliga situationer. Eftersom det är ett relativt nytt direktiv 

med teknik i förskolan önskar vi genom denna studie synliggöra hur förskollärare 

uppfattar och arbetar med ämnet teknik i förskolans verksamhet. Vi önskar också 

synliggöra vilka hinder förskollärarna upplever vid undervisning av teknik. I förskolans 

läroplan framkommer det inte tydligt vad teknik är eller hur det ska arbetas med. Det 

måste varje förskollärare själv tolka. I och med denna frihet ges förskollärare möjlighet 

att själva bestämma på vilket sätt de vill arbeta med teknik och vad det ska innehålla. 

Det innebär ett stort ansvar, vilket kräver god kunskap i ämnet av varje enskild 

förskollärare.  

Begreppet teknik är svårt att definiera. Dusek (2006) delar i sin definition in teknik i tre 

huvudsakliga kategorier: verktyg och maskiner, regler samt tekniska system. Att 

föremål skapat av människor är en betydande del av begreppet teknik lyfter även 

Svensson (2011) i sin studie. Hon förklarar att på frågan ”vad är teknik?” svarar både 

barn och vuxna att det är den vanligt förekommande digitala tekniken som mobil, teve 

eller dator. Enligt henne visar dock andra studier på att ju yngre en individ är desto mer 

kopplas teknik till människor och vardagsaktiviteter istället för de digitala artefakterna. I 

Förskola i utveckling definieras teknik som något som handlar om ”människors strävan 

efter att förbättra och trygga sina livsvillkor” (Skolverket, 2010a, s 14). Dessa 

ovanstående tre beskrivningar är kortfattade och en mer utförlig beskrivning av 

begreppet teknik ges under rubriken bakgrund. Ingen av beskrivningarna ger dock en 

heltäckande definition av vad teknik är. Vår definition av begreppet överensstämmer 

med definitionerna ovan, det vill säga att teknik är något som är skapat av människan 

och som används till att lösa problem, att det krävs en viss teknik av användaren, och att 

de tekniska föremålen används i olika tekniska system. Vår intention med studien var 

att fokusera på den enkla tekniken men det går inte att bortse från den digitala tekniken. 

Denna teknik är dels vanligt förekommande i samhället och dels framkommer den 

frekvent i intervjuerna med förskollärarna.  

Bakgrunden till denna studie är ett intresse för den enkla vardagstekniken, teknik som 

förenklar vardagen. Den erfarenhet vi har utifrån både verksamhetsförlagd utbildning, 

VFU, samt tidigare arbetslivserfarenhet från olika förskolors verksamheter är att denna 

teknik används dagligen men sällan uppmärksammas. Vi har inte uppfattat vad teknik 

innebär för de förskollärare vi kommit i kontakt med eftersom det inte synliggjorts för 

oss. Flera tillfällen där teknik förekommer har inte tagits till vara. Vi har inte heller 

observerat många planerade aktiviteter där teknik är det centrala. Denna erfarenhet har 

gjort oss uppmärksamma på att brister kan förekomma inom området teknik. Därför vill 

vi ta reda på vad teknik innebär för förskollärare, hur de arbetar med ämnet och om de 

upplever några hinder för detta arbete och vilka dessa i så fall är. Begreppet teknik 

upplevs av många som avskräckande och ämnet uppfattas som svårt och ogreppbart 

skriver Bjurulf (2013). Det kan vara en anledning till att teknik inte synliggörs eller 
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benämns. Genom att istället börja använda begreppet teknik och uppmärksamma ämnet 

med barnen avdramatiseras det. Detta medför att barnen får en positiv upplevelse av 

teknik och risken minskar för att osäkerheten kring teknik förs vidare till nästa 

generation (Bjurulf, 2013).  

Läroplanen är det styrdokument som beskriver uppdraget för förskollärare och ett 

stycke som berör teknik säger att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” 

(Skolverket, 2016a, s. 10). Våra erfarenheter tyder på att en väldigt liten del av den 

dagliga verksamheten fokuserar och synliggör teknik. Denna studie kan bidra till att öka 

medvetandet kring vad förskollärare anser teknik är och hur ämnet arbetas med i 

verksamheter. Dessutom framkommer vilka hinder förskollärarna upplever i 

undervisning av teknik.  

 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra teknik på 

förskolan. Specifikt fokus riktas mot hur sex förskollärare uppfattar och arbetar med 

ämnet teknik i verksamheten. Vi vill även synliggöra vilka hinder förskollärarna 

upplever i arbetet och vilka faktorer som påverkar. För att belysa detta tar vi hjälp av 

följande frågeställningar: 

 

1. Vad innebär teknik på förskolan för förskollärarna i studien och hur 

definierar de ämnet?  

2. Hur arbetar förskollärarna i studien med teknik i sin verksamhet?  

3. Vilka hinder upplevs finnas vid undervisning av teknik i förskolan enligt 

förskollärarna i studien? 

 

3 Bakgrund  
Inledningsvis belyses teknik under denna rubrik ur ett historiskt perspektiv där teknik 

har gått från att inte finnas med alls till att få en allt större roll i förskolans läroplan. 

Efter denna redogörelse definieras teknik djupare samtidigt som begreppen artefakter, 

vardagsteknik och digitala verktyg förklaras.  
 

3.1 Teknik i förskolans läroplan 

Förskolan fick sin första läroplan 1998, Läroplan för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 

1998) och övergick samtidigt att tillhöra Utbildningsdepartementet. Förskolan låg 

tidigare under Socialstyrelsen, som formulerade riktlinjer, anvisningar och råd angående 

förskolans verksamhet. Dessa formuleringar var mer riktade mot omsorg och fostran än 

lärande, och ämnesområden som teknik benämns inte (Vallberg Roth, 2011). Vid 

läroplanens införande blev förskolan en egen skolform där fokus på lärande skrevs 

fram, utöver omsorg och fostran. Strävansmålen riktades dock till stor del på språk och 

mindre på matematik, naturvetenskap och teknik. Vid läroplanens revidering 2010, 

(Skolverket, 2010b) gjordes den mer kunskapsinriktad, vilket förstärkte områdena 

matematik, naturvetenskap, teknik och språk (Pramling Samuelsson, 2014). I den 

reviderade läroplanen skrivs teknik tydligt fram i två strävansmål och även riktlinjer för 

förskollärares ansvar i arbete med ämnet. De två strävansmålen är formulerade enligt 

följande: 
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• ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja 

teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” (Skolverket, 2016a, 

s.10) 

• ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa 

och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Skolverket, 

2016a, s.10) 

 

När det gäller riktlinjer att förhålla sig till framkommer att ”Förskolläraren ska ansvara 

för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt 

intresse för naturvetenskap och teknik” (Skolverket, 2016a, s.11) 

 

I Skolverkets publikation angående anledningen för revideringen Förskola i utveckling 

(Skolverket, 2010a) framgår det att barn ska ges möjlighet att utforska vardagsteknik, 

både var den finns och hur den fungerar, men även skapa teknik själva. För att barn ska 

kunna ta till sig och använda den teknik som finns i vardagen behöver de en 

grundläggande förståelse för teknik. Ett arbetssätt där barn själva får utforska och hitta 

lösningar till problem ger möjligheter för dem att införskaffa denna förståelse. 

Förskollärare är viktiga förebilder för hur ämnet uppfattas. Genom att göra teknik som 

finns nära barnen synlig och begriplig på ett nyfiket och kreativt sätt kan de uppmuntra 

till att intresse för ämnet teknik utvecklas på ett positivt sätt. Även digital teknik och 

användande av digitala medier skrivs fram som en viktig del av verksamheten för barns 

utveckling av kompetens inom området (Skolverket, 2010a). Den senaste revideringen 

av förskolans läroplan genomfördes 2016, men den berörde inte teknik eller andra 

specifika ämnesområden. Avsnittet som utvecklades i denna revidering fokuserades på 

övergång och samverkan mellan olika skolformer (Skolverket, 2016a). Ännu en 

revidering av förskolans läroplan är pågående och förslaget till denna ska vara klart i 

mars 2018. Förutom en tydligare beskrivning av begreppen undervisning, utbildning 

och omsorg samt vem som kan undervisa, ska digital kompetens skrivas in i både mål 

och riktlinjer. I ett utkast av den kommande läroplanen kan läsas att digitala medier 

skrivs fram konkret på ställen där de tidigare ingått i begreppet medier tillsammans med 

andra ospecificerade medier. Genom att benämna digitala medier specifikt måste de 

beaktas i större utsträckning i förskolans verksamhet och gör dessutom att teknik får 

ytterligare plats i förskolans läroplan samt att teknik som ämne förstärks (Skolverket, 

2017b).  

 
Inte bara förskolans läroplan revideras under 2018 där digital kompetens får större 

utrymme och förstärks, utan det gäller alla plan av skolväsendet. Anledningen till detta 

är att teknikutveckling och digitalisering sker i hela samhället och för att vara en del av 

detta samhälle krävs det kunskap inom ämnet, en kunskap som grundläggs i skolan. För 

att barn och elever ska få samma möjligheter och förutsättningar efter avslutad 

skolgång, oavsett var deras skolgång sker, ger nationella styrdokument möjlighet till en 

mer jämlik skolgång (Regeringskansliet, 2017). Barn och elever ska förberedas genom 

sin skolgång för ett samhälle där digitalisering ökar, vilket är en anledning till att 

läroplaner genomgår en revidering. I förskolan ska barns kunskap och intresse för 

digital teknik förberedas, för att sedan fortsätta utvecklas genom elevens skolgång 

(Skolverket 2016b). 
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3.2 Definition av teknik samt begreppen artefakt, vardagsteknik och 
digitala verktyg  

Teknik är ett omfattande begrepp som innefattar flera olika grenar och kan därför vara 

svårt att definiera. Ordet teknik härstammar från grekiskans techne där ordet betyder 

konst. Detta gör att teknik kopplas till det konstgjorda till motsats från det naturliga. En 

sak som teknik alltid kopplats samman med är att det är ett sätt för människor att bredda 

sin kapacitet (Svensson, 2011). Något som karaktäriserar teknik är att det finns flera 

olika sätt att lösa ett problem eller att möta ett behov skriver Bjurulf, (2013) och 

hänvisar till NE:s definition av teknik vilket är följande: ” sammanfattande benämning 

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

föremål.” För att definiera vad som är teknik gör Dusek (2006) en uppdelning av 

begreppet i tre olika kategorier. Första kategorin är teknik som verktyg och maskiner, 

alltså artefakter, vilket han skriver kanske är den mest uppenbara kategorin då det är 

konkret och lättförståeligt. Artefakter definieras i NE som något ” av människohand 

fabricerat föremål, produkt eller effekt” (Nationalencyklopedin, 2017). Den andra 

kategorin är regler vilka Dusek (2006) beskriver i förhållande till den första kategorin 

som något med betoning på mjukvara istället för hårdvara. Med regler menas hur teknik 

följer ett mönster i strävan att nå ett resultat. Detta resultat styrs av människors behov. 

För att nå ett resultat används reglerna som medel till önskvärt mål, exempelvis inom 

psykologi där det finns beteendeteknik. Detta innebär att beteendetekniken är reglerna 

och målet är ett ändrat beteende. Den sista kategorin som beskrivs är tekniska system. 

För att en artefakt ska vara teknik krävs att den används. Ett exempel kan vara ett 

flygplan som störtat i djungeln och står överväxt. Flygplanet räknas då inte längre som 

teknik på grund av att det inte är brukbart. Det krävs att det finns en kontext där 

artefakten används och förvaltas av människor. Ett tekniskt system behöver både 

fysiska artefakter och människors kunskaper och organisationsförmågor för att fungera 

(Dusek, 2006). Teknik rör sig i många fall om olika artefakter där Bjurulf (2013) 

beskriver dem som något av människan skapat med hjälp av den kunskap som 

ackumulerats genom tiderna. Artefakter behöver dels konstrueras och sedan underhållas 

för att deras livslängd ska öka. När artefakten inte längre är användbar kan den 

demoleras för bland annat återvinning. Om endast artefakterna ses som teknik tas inte 

hänsyn till den kunskap och de processer som bidragit till skapandet av dem samt det 

som följer av och efter användandet av dem. Det är även viktigt att komma ihåg att 

dessa artefakter ofta förekommer i ett större sammanhang, ett så kallat tekniskt system 

(Bjurulf, 2013). De tekniska system som vi människor har skapat beskriver Johansson 

(2016) som hjälpmedel för att tillfredsställa behov där vissa är grundläggande medan 

andra behov är mer för nöje. Det gemensamma för de flesta systemen är att de tär på 

resurser på ett eller annat sätt genom bland annat transporter av mat och personer, 

elförbrukning och användandet av vatten. Johansson lyfter det faktum att dessa system 

inte bara består av teknik utan även av människor och organisationer och att detta gör 

systemen föränderliga (2016). Ett annat sätt att skilja teknik åt är genom digital och 

analog men detta är inte något vi fördjupar oss i. I sin bok beskriver Bjurulf (2013) ett 

flertal begrepp som ryms inom tekniken som exempelvis enkla maskiner och 

mekanismer. Enkla maskiner består av det lutande planet, kilen, hjulet, hävstången samt 

skruven och i vissa fall även block och talja. Det dessa har gemensamt är att de endast 

behöver en enkel kraft för att fungera. Med denna kraft kan samma mekaniska arbete 

utföras som utan den, men den verkar över en längre sträcka. Detta kallas den gyllene 

mekaniska regeln ”Det man vinner i kraft förlorar man i väg”. Mekanism beskrivs som 

varierande i form och storlek men alla mekanismer syftar till att hjälpa människor med 

olika behov och problem. Mekanismen kan vanligtvis delas in i tre delar: ingång – 

huvudmekanism – utgång där samspelet mellan dessa löser ett problem. De enkla 
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maskinerna och mekanismer är ofta delar av vad som benämns vardagsteknik och består 

av föremål i vår närmiljö som är skapade för att fylla ett behov eller ett önskemål. Den 

teknik som omger oss i vardagen har en viss tendens att bli osynlig och det är först när 

den inte fungerar som den uppmärksammas (Bjurulf, 2013). Vår egen definition av 

teknik överensstämmer med Dusek (2006) när han delar in det i kategorier, att teknik är 

artefakter som används för att lösa problem och att detta kräver en viss teknik av 

användaren samt att artefakterna används i olika tekniska system.  

 

Digitala verktyg är ett brett begrepp som omfattar alla digitala hjälpmedel såsom 

surfplatta, smartphone och dator (Skolverket, 2017a). I studien nämns även begreppet 

IKT där möjlighet till kommunikation betonas mer jämfört med IT-begreppet. Till 

skillnad från IKT handlar IT till stor del om att söka och ta del av information, och detta 

begrepp används generellt i större utsträckning. Bland annat inom skolans värld 

förekommer dock IKT relativt frekvent (Diaz, 2012). Mycket av den teknik som 

används och arbetas med i förskolan är idag digital och innefattar olika verktyg som 

surfplatta, smartphone och dator. De olika typerna av digitala verktyg används både av 

barn och vuxna, enskilt såväl som tillsammans, i lek, lärande och vid dokumentation. 

Förutom de ovannämnda verktygen omtalas bee-bot och blue-bot i studien, vilka är små 

robotar tillverkade för barn där de på ett enkelt sätt får prova att programmera. Likaså 

omtalas även kanon, som används för att koppla exempelvis en smartphone till en större 

skärm. Barn har även i hemmen ofta tillgång till digitala verktyg där innehav av egen 

surfplatta och dator ökar bland 2—8-åringar och tillgången till egen eller delad 

smartphone ökar stort för barn i åldern 0—8 (Statens medieråd, 2017). Både tillgång till 

och kunskap om denna teknik finns således för många barn, vilket kräver av 

förskollärare att även de har kunskap om hur den fungerar för att på bästa sätt använde 

den i verksamheten. Eftersom digital teknik skrivs fram i styrdokument och dessutom 

finns tillgänglig för barn i hemmet är det ofrånkomligt att förskollärare måste förhålla 

sig till detta. Hur det arbetas med har stor betydelse för om denna resurs utnyttjas till sin 

fulla potential. Digital teknik behöver dock inte utesluta annan teknik utan kan 

tillsammans ge barn olika upplevelser som gynnar deras utveckling (Bjurulf, 2013). Det 

finns emellertid några aspekter att ha i åtanke och som förskollärare måste förhålla sig 

till när det gäller digitala verktyg. En aspekt är att det inte i alla hem finns tillgång till 

denna teknik, vilket gör att barn har olika mycket kunskap om hur den fungerar. En 

annan aspekt är att etiska frågeställningar kan uppstå när exempelvis dokumentation 

sker med hjälp av digitala verktyg. Ska barnen finnas med på bilder och vem får tillgång 

till dem? 

 

4 Tidigare forskning  
Under denna rubrik kommer vi ta upp relevant tidigare forskning som berör vår studie. I 

denna forskning framkommer vad teknik definieras som och kan vara i förskolan och 

hur förskollärare arbetar med ämnet teknik. Forskningen visar även på faktorer och 

hinder som påverkar arbetet med teknik i förskolan. Enligt Axell (2013) är forskning 

kring ämnet teknik begränsad och den befinner sig ännu i ett tidigt stadie. Trots att det 

gått fyra år sedan Axells studie upplever vi att det fortfarande finns få artiklar 

publicerade som berör både förskollärare och enkel vardagsteknik.  

 

4.1 Teknik på förskolan 

En studie vars syfte var att kartlägga förskolepersonals beskrivning av teknik har 

Sundqvist, Nilsson och Gustafsson (2015) gjort. De valde att låta både förskollärare och 

barnskötare delta i denna enkätstudie där 102 svar inkom av 139 utskickade enkäter i en 
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svensk kommun. I studien framkom åtta olika kategorier av teknik där de sex första 

benämndes: teknik är olika artefakter, artefakterna används på olika sätt, konstruktion 

och skapande i förskolan, teknik som undersökande verksamhet, teknik är att använda 

olika artefakter i ett specifikt syfte, det vill säga att lösa problem och till sist att teknik 

är mänskligt skapande och uppfinnande. De två sista kategorierna var teknik som 

homonym samt att förskollärarna blandade ihop ämnet med andra ämnen där 

naturvetenskap var det vanligaste. Att teknik är homonym innebär att ordet har två 

betydelser. I författarnas studie efterfrågades teknik utifrån vad det är medan ordet på 

svenska även syftar till hur man använder teknik. Här kan jämföras med de engelska 

orden technology och technique vilka båda är översättningar av det svenska ordet 

teknik. Studien tyder på att teknik oftast beskrivs av förskolepersonal som artefakter där 

två olika typer är vanligast förekommande. Den första är artefakter inom området IKT 

exempelvis datorer, iPads och smartphones. Den andra är sådana artefakter som 

traditionellt ses som typiskt manliga till exempel verktyg, motorer och elektronik. 

Författarna skriver att undantaget är de deltagare som beskriver teknik som att ”knäppa 

knappar” eller ”dra upp dragkedjan”. Dessa kan kopplas till textil verksamhet och 

därmed traditionellt ses som kvinnliga. Slutsatsen i studien blir dels att ämnena teknik 

och naturvetenskap ofta blandas ihop av personalen. Detta skulle kunna förhindras om 

ämnena separerades under utbildningen till förskollärare. Den andra slutsatsen 

författarna drar är att utbildningar i teknik bör klargöra vilken av de två homonyma 

betydelserna som syftas på när personalen ska undervisa i teknik (Sundqvist m.fl. 2015).  

 

Lieberman, Bates och So (2009) skriver om det ökande antalet olika interaktiva digitala 

medier och leksaker som barn kommer i kontakt med. Dessa används både för lärande 

och nöje, tillsammans med andra och enskilt. Användningen av dessa medier och 

leksaker sker både i hemmet med föräldrar och på skolan med lärare. Studien är 

genomförd i USA och fokuseras på barn mellan tre och sex år. Författarna granskar ett 

flertal andra studier där barns lärande har undersökts i förhållande till både äldre och 

nya digitala media. De tekniska artefakterna som finns med i de granskade studierna 

inkluderar bland annat digitalt innehåll på skärm som styrs med tangentbord eller 

spelkonsoll, det vill säga dator och tv-spel; elektroniska datoriserade leksaker som 

barndatorer och interaktiva dockor och robotar; mobila enheter för skärmspel och 

aktiviteter till exempel surfplatta och smartphone. I studien diskuteras de digitala 

mediernas och leksakernas effekt på barns lärande. Det påvisades positiva effekter inom 

områden som språk och matematik. Även kreativitet och den kognitiva förmågan 

utvecklades positivt liksom samarbetsförmågan. Hur kvaliteten på de medier som 

används påverkar barns lärande ifrågasätts dock, eftersom inte alla medier baseras på 

väletablerade lärstrategier där barns utveckling och förmågor beaktas. Svårigheten i att 

jämföra olika digitala medier diskuteras i studien, men också att studier som denna är 

värdefull för att visa på för- och nackdelar vid användning av olika medier. Det 

efterfrågas i studien mer forskning på barn som använder digitala medier för att få bättre 

förståelse för vilken effekt de har på barns lärande och varför barns lärande påverkas 

(Lieberman, Bates och So, 2009).  

 

4.2 Olika arbetssätt  

Att förskollärare påverkar barns lärande bland annat genom sitt förhållningssätt, 

framkommer i en studie av Gustavsson, Jonsson, Ljung-Djärf och Thulin (2016). 

Studien fokuserar på hur förskollärare förhåller sig i lärsituationer när det gäller 

naturvetenskap och teknik. Undersökningen genomfördes på flera olika förskolor från 

varierande socioekonomiska områden i Sverige med hjälp av videodokumentation. 

Förskollärarnas förhållningssätt belystes och dess konsekvenser diskuterades. Resultatet 
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delades in i två kategorier. I kategorin synliggöra allting inkluderas alla barn och de 

uppmuntras till att delta och uppmärksamma alla olika tankar som uppstår. 

Förskollärare försöker inkludera alla barn och locka dem till sig genom att prata om och 

visa på vad som sker i stundens ingivelse, istället för att koncentrera på en aktivitet. 

Detta förhållningssätt kan medföra svårigheter att få barnen att upptäcka och 

koncentrera sig på det som var målet eftersom alltför många saker fokuseras samtidigt. 

Lärandet som eftersträvas är svårt att nå då mycket annat uppmärksammas. I kategorin 

skapa gemensamt område för lärande behåller förskolläraren fokus på den planerade 

aktiviteten genom att ställa öppna frågor, lyssna till barnens svar, men också styra 

tillbaka barnens uppmärksamhet till det som arbetades med. På så sätt synliggörs för 

barnen vilket lärande som fokuseras och de ges möjlighet att fördjupa sin kunskap inom 

ett visst område. Författarna vill med studien visa på komplexiteten i lärsituationer. Det 

behövs en medvetenhet hos förskolläraren om den egna synen på barns lärande, om 

ämnet som fokuseras och om hur de förhåller sig till barns perspektiv i förhållande till 

det lärande som fokuseras (Gustavsson m.fl, 2016).  

 

En förskollärares ämneskunskaper är inte den enda färdighet som är avgörande för barns 

lärande. Det framkommer i en studie genomförd av Andersson och Gullberg (2014), där 

naturvetenskap och teknik fokuseras, framförs att en förskollärares ämneskunskaper inte 

är den enda färdighet som är avgörande för barns lärande. Förskollärare behöver inte 

nödvändigtvis kunna ge svar på allt, utan kan tillsammans med barnen ta reda på de svar 

som efterfrågas. Det viktiga är att barnen uppmuntras till och får utforska vad de undrar 

över. Författarna till studien visar på fyra konkreta förmågor förskollärare kan utveckla 

för att förbättra sin undervisning. En förmåga består av att vara uppmärksam på och ta 

tillvara barns tidigare erfarenheter. Genom att uppmärksamma tidigare erfarenhet 

synliggörs vilken kunskap barnet besitter och varifrån ny kunskap kan utgå ifrån. En 

annan förmåga är att ta tillvara på oväntade tillfällen som uppkommer. Dagligen sker 

det oväntade saker som berör naturvetenskap och teknik i förskolan och tas de tillvara 

kan de användas till att utmana barns tankar utifrån vad som intresserar dem. En tredje 

förmåga är att ställa utmanande frågor som bidrar till ett utökat undersökningsområde. 

Genom förskollärarens frågor utvecklas barnens färdighet att reflektera och diskutera 

om vetenskapliga fenomen. Den sista förmågan som framförs är att vara i nuet där 

barnen får framföra sina åsikter och egna funderingar utan att förskolläraren kräver en 

korrekt förklaring av det aktuella fenomenet. Empirin har inhämtats i olika förskolor i 

Sverige mellan 2005 och 2010 och baseras på ett aktionsforskningsliknande projekt där 

barn och förskollärare tillsammans utför en aktivitet (Andersson och Gullberg, 2014).  

 

Lärarens syfte i planerande av aktiviteter är kanske den mest avgörande faktorn för 

barns lärande framkommer i en studie genomförd av Stables (1993). För att barn ska 

fortsätta vara engagerade i en aktivitet finns olika sätt att motivera dem till det, något 

läraren bör ha i åtanke. Dessa sätt består av att behaga läraren, lära sig något nytt, 

använda nya material eller verktyg och att få visa något som de behärskar. Vidare 

framgår i studien att genom att se barn som klienter i tekniklärandet, det vill säga att de 

ombeds eller har behov av att skapa något som kan användas till ett specifikt problem, 

får lärandet en annan dimension. Detta kan innebära att barnen får en mottagares 

perspektiv och förståelse för dennes situation och får då andras perspektiv med in i 

skapandet. När barns egen nyfiken inte räcker till för att utveckla ny kunskap är det 

viktigt att en förskollärare finns närvarande och utmanar med kommentarer och frågor. 

Dessutom kan barnens lärande utvidgas om barns egna upptäckter paras ihop med ett 

syfte. Studien diskuteras utifrån tre olika situationer där barn har fått i uppdrag att skapa 

något till någon annan (Stables, 1993).  



  
 

8 

 

4.3 Hinder och andra faktorer som påverkar arbetet  

Det finns flera olika faktorer som påverkar förskollärares arbete. Dessa faktorer kan ofta 

vara negativa som rutiner och stress vilka framkommer i en studie av Alvestad, Bergem, 

Eide, Johansson, Os, Pálmadóttir, Pramling Samuelsson och Winger (2014). Vidare 

framför författarna att för att utnyttja vardagssituationer till lärande krävs tid och lugn 

vilket försvåras när barngrupperna växer och kraven ökar. Just tid framkommer i deras 

studie som en bristvara vilket påverkar både informellt och formellt lärande i 

verksamheten då stressen gör att tillfällen till lärande inte tas tillvara. Förskollärarna i 

studien upplevde ofta att deras kompetens inte kom till användning på det sätt de själva 

önskade, beroende bland annat på tidsbrist. I studien framkom andra faktorer som 

påverkar förskollärares arbete, dessa inkluderar storleken på barngruppen och 

förskollärares kompetens. Med mindre barngrupper fick varje barn mer individuell 

uppmärksamhet från förskolläraren. Förutom att större barngrupper gav mindre 

individuell tid krävde de dessutom mer planering. Förekomsten av outbildad personal 

som undvek att interagera med barnen eller inte förstod vikten av att vistas på golvet 

med barnen utgjorde en utmaning för förskollärarna eftersom de fick ägna tid till att 

organisera verksamheten. Tid som istället hade kunnat tillbringats med barnen. Studien 

fokuserar endast på förskollärare och på utmaningar inom förskolan gällande arbetet 

med de yngre barnen. Författarna använde sig av både enkät och fokusgrupper i sin 

studie (Alvestad m.fl, 2014).  

 

En efterfrågan och ett behov av mer stöd för att kunna utföra sitt uppdrag som 

förskollärare avseende teknik framkommer i en studie genomförd av Turja, Endepohls-

Ulpe och Chatoney (2009). I studien jämförs och analyseras sex olika europeiska 

länders läroplaner: Estland, Finland, Frankrike, Skottland, Tyskland och Österrike. I 

flera av läroplanerna framförs inte konkreta sätt att arbeta utefter utan det ges mer 

generella riktlinjer som förskollärarna ska förhålla sig till. Det som skrivs fram och kan 

kopplas till teknik kan läsas under andra läroplansdelar och inte specifikt i förhållande 

till teknik. Detta innebär för förskollärarna att de själva i stor utsträckning får utforma 

sin undervisning. För att underlätta denna undervisning efterfrågas i studien en 

definition av begreppet teknik i läroplanerna. Genom att skriva fram teknik görs ämnet 

dessutom mer synligt för utbildare av förskollärare och för utvecklare av material 

relaterat till teknik. Enligt författarna är det framförallt förskollärarna som måste 

utveckla ett eget intresse för ämnet teknik för att de sedan ska kunna inspirera barnen att 

också utveckla ett intresse (Turja m.fl. 2009).  

 

Det finns studier som visar på betydelsen av lärares egen utbildning och attityd när de 

sedan ska undervisa i teknik. En studie är genomförd av Nordlöf, Höst och Hallström 

(2017) som undersökt svenska lärares attityd gentemot sitt ämne, i detta fallet teknik. 

Över tusen lärare deltog i denna kvantitativa studie och de var lärare från förskoleklass 

upp till årskurs nio där en del var utbildade tekniklärare medan en del helt saknade 

utbildning i ämnet. Resultatet visade att flera olika faktorer påverkar lärarnas attityd till 

teknikämnet såsom deras utbildning, skolmiljön, undervisningsmetod och vilket 

material det finns tillgång till. De lärare som besitter större kompetens och fått ta del av 

fortbildning visar på en mer positiv attityd gentemot sitt ämne, vilket påverkar 

undervisningen. De variabler som ansågs vara mest förutsägbara angående attityden 

gentemot teknik var lärarnas bakgrund samt de variabler som berörde skolans kontext 

(Nordlöf m.fl, 2017). En annan studie som visar på vikten av lärarens utbildning är 

Senesis (1998) där resultaten tyder på att det försvårar undervisningen av teknik till 

eleverna ifall läraren saknar baskunskaper i ämnet och heller inte behärskar de tekniska 



  
 

9 

begrepp som används. Studien genomfördes i Frankrike genom att barn i åldrarna 3–6 

år intervjuades medan de introducerades för objekt relaterade till teknik. Syftet med 

studien var dels att undersöka hur barn uppfattar artefakter, material och 

tillverkningsprocesser och dels att utvärdera de framsteg som aktiviteter gav. Barnen 

blev filmade under en intervju där olika tekniska artefakter användes och efter detta fick 

de delta i en konstruktionsaktivitet som forskarna förberett. När aktiviteten avslutades 

genomfördes en ny intervju vilket visade på progression i deras teknikkunskap. 

Författaren lyfter även vikten av att barn får flera olika möjligheter att bilda kunskap om 

teknik samt hur viktigt det är med reflektion för både barn och vuxna (Senesi, 1998). 

Att det verkar saknas formell utbildning i teknikämnet hos många lärare lyfter även 

Stables (1997) som i sin studie visar på områden som kan utvecklas för att påverka och 

förbättra lärares undervisning. Dessa områden inkluderar lärares förståelse för vad 

teknik innebär samt tilltro till sin egen förmåga. Vidare beskriver författaren att det 

verkar förekomma en viss förvirring hos lärare när det gäller ämnet teknik och vad det 

innebär. Lärare kan behöva hjälp och stöd för att anpassa och bygga vidare på de 

erfarenheter de har inom andra ämnesområden till att även inbegripa teknik. Om lärare 

får praktisk erfarenhet av teknikaktiviteter i vidareutbildning blir deras förståelse för 

ämnet fördjupad samtidigt som de får referenser att skapa aktiviteter för barn med. Även 

att lärare delger varandra erfarenheter och idéer är ett sätt att hjälpa varandra i 

uppbyggnad av ett lager med teknikaktiviteter vilka sedan kan användas i undervisning. 

Författarens syfte med rapporten är att belysa problematik, och vad som bör has i 

åtanke, när det gäller teknikundervisning för yngre barn i Storbritannien (Stables, 1997).  

 

5 Didaktik som teoretisk utgångspunkt 
Studiens syfte är att synliggöra vad teknik innebär för de sex förskollärarna och hur de 

arbetar med ämnet. Genom att använda oss av didaktik som teoretisk utgångspunkt kan 

empirin belysas utifrån de klassiska didaktiska frågorna hur, vad och varför. Nedan 

redogörs först för didaktikens innebörd för att sedan koppla didaktiken till denna studie. 

  

5.1 Didaktik  

Ordet didaktik härstammar från ett grekiskt ord för ”visa” där betydelsen är att något 

påvisas för någon annan, att ett specifikt innehåll belyses, med andra ord att undervisa 

(Wahlström, 2015). Detta innebär att innehållet ses som det centrala vilket tydliggörs av 

den klassiska bilden av didaktik som en triangel där innehållet placeras i spetsen och där 

lärare och elev bildar de två andra hörnen. I denna studie används begreppet elev 

synonymt med barn, då begreppet barn är det som används i förskolan där fokus för 

denna studie ligger.  

 

Innehåll 

 

 

 

 

 

               Lärare                                Elev     Figur: Wahlström, 2015, s.104 

 

De tre begreppen innehåll, lärare och elev, vilka utgör hörnen i den klassiska didaktiska 

triangeln, beskriver Wahlström (2015) som grundpelare i didaktiken där relationer 

uppstår emellan dem och att dessa relationer påverkar undervisningen. Relationen 

mellan lärare och elev kan ses som en interaktion där båda är aktiva deltagare i olika 
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typer av samspel. Lärarens relation till innehållet är framställningen av det, alltså hur 

läraren går till väga och presenterar innehållet i sin undervisning. Den tredje relationen 

är den mellan elev och innehåll där elevens förståelse av innehållet i undervisningen och 

arbetet med detta är vad som formar ny erfarenhet (Wahlström, 2015). Didaktik handlar 

således om både innehåll i undervisning och sättet att undervisa på. Undervisning 

förklaras i Skollagen 1 kap. 3 §: ” ..sådana målstyrda processer som under ledning av 

lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och 

utvecklande av kunskaper och värden..” (SFS 2010:800). Undervisning betraktas i 

denna studie som aktiviteter vilka syftar till att öka någon annans kunskap i ett utvalt 

ämne. Ämnet teknik blir då innehållet i undervisningen. Hur detta utförs beror på den 

metod läraren väljer att använda sig av. Metoden väljs utifrån mål och innehåll i 

undervisningen men även utifrån var eleven befinner sig kunskapsmässigt. Här kan 

läraren använda sig av de tre klassiska didaktikfrågorna vad, hur och varför? Genom att 

ställa sig dessa frågor kan läraren planera och förbereda undervisning efter de elever 

och det innehåll som är aktuellt. Vad-frågan lyfter innehållet i undervisningen, vad som 

ska undervisas om. Läraren gör ett urval av innehållet och strukturerar, problematiserar 

och sätter innehållet i sitt sammanhang för att stödja elevers lärande. Valen görs utifrån 

styrdokument samt de elever som utgör gruppen och de kunskaper och erfarenheter 

individerna har med sig. Läraren bör även ha en logisk progression av undervisningen 

vilket underlättar elevernas förståelse för innehållet. Genom att problematisera 

innehållet ges eleven möjlighet att se det ur olika perspektiv. Om innehållet sätts i ett 

intressant sammanhang för eleven får han eller hon en kontext att förhålla sig till som 

kan väcka en lust till att lära. Hur-frågan fokuserar på den metod läraren använder sig 

av, hur innehållet förmedlas. Det finns många olika metoder för lärare att använda sig 

av och det är bra om elever får erfarenhet av flera av dessa. Läraren kan använda en 

förklarande metod såsom instruktioner där eleven informeras i vad och hur något ska 

göras. Att använda en interaktiv metod ger läraren möjlighet att visa innehållet för 

eleven och genom samtal kring det försöka stimulera elevens egna tankar och idéer 

kring innehållet. Detta kan exempelvis ske genom samtal dem emellan, frågor som 

utmanar eleven eller olika typer av grupparbeten. Om läraren använder en 

problembaserad och undersökande metod kan eleven lära sig att självständigt söka svar 

på sina frågor och problem genom att få stöd av läraren till att precisera en 

frågeställning. Till sist kan en gestaltande metod användas och här kan eleven använda 

sin kreativitet i exempelvis lek eller skapande. Genom till exempel olika rollspel eller 

skapande av bilder kan eleven få upplevelser som ger kunskapen ytterligare ett djup. 

Anledningen till ett innehåll svarar på varför-frågan. Detta är kopplat till de mål läraren 

har med sin undervisning. Det finns olika former av kunskap såsom att veta något, att 

kunna något eller att förstå något. Dessa är kopplade till aspekter av ämnesinnehåll som 

exempelvis fakta, att kunna utföra handlingar eller att förstå olika samband. Ett annat 

sätt att ta sig an de didaktiska frågorna är genom att använda dem för reflektion och 

analys efter avslutad aktivitet. Genom att ställa frågor som vad blev resultatet?, hur har 

vi arbetat? och varför fick vi detta resultat? kan förskolläraren reflektera kring och 

utveckla verksamheten. Detta gör att läraren kan utvärdera sin undervisning i 

förhållande till de mål som satts upp (Lindström och Pennlert, 2013). Det finns fler 

didaktiska frågor utöver de tre ovannämnda och de kan användas till att problematisera 

undervisningen och barns lärande. De inkluderar vem, när, med vem, var, genom och 

för vad ska eleven lära sig (Skolverket, 2016c). Didaktikens olika frågeställningar och 

den inverkan de har på undervisningen är aspekter som alla lärare bör bära med sig då 

de kan vara till hjälp i utformningen av undervisningens innehåll samt tillvägagångssätt 

(Wahlström, 2015).  
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5.2 Didaktikens betydelse för denna studie 

I ovanstående stycke beskrivs didaktiken i huvudsak utifrån ett undervisningsperspektiv 

medan didaktiska frågor i denna studie används för att analysera resultatet. Didaktikens 

vad- och hur-frågor kan kopplas till studiens syfte där förskollärarnas arbetssätt och 

definition av teknik efterfrågas. Varför-frågan svarar på anledningen till att de arbetar 

med teknik. I denna studie beror detta på att läroplanen (Skolverket, 2016a) skriver fram 

ämnet och det är den som styr innehållet i förskolans verksamhet. De hinder och 

faktorer som påverkar förskollärarnas undervisning utgör i denna studie en varför-

frågeställning, varför undervisning om teknik sker på det sätt som förskollärarna 

beskriver. De didaktiska frågorna har kontinuerligt funnits med under arbetet med 

studien för att synliggöra förskollärarnas åsikter och arbetssätt om teknik. Wahlström 

(2015) skriver att förutom de didaktiska frågorna och de val läraren gör utifrån dessa 

finns ytterligare faktorer som påverkar undervisningen. En utvidgad didaktisk triangel 

tar utöver de tre grundpelarna innehåll, lärare och elev, även hänsyn till samhället som 

individerna befinner sig i och den enskilda skolan med dess undervisning. Läroplanen 

ses här som en brygga vilken förenar samhälle, skola och undervisning med 

grundpelarna, där förändringar i samhället tydligt kommer fram i styrdokumenten för 

skolan (Wahlström, 2015). Innehållet i läroplanerna beslutas på politisk nivå och 

implementeras sedan i de olika skolformerna genom undervisning. Detta blir tydligt i 

framskrivningen av teknik i förskolans läroplan där begreppet har stärkts inför varje ny 

revidering av texten eftersom teknik tar en allt större plats i samhället. Lindström och 

Pennlert (2013) lyfter också yttre faktorer som påverkar undervisningen såsom tid, 

gruppstorlek och personal, både personaltäthet och deras utbildning, samt organisation. 

Dessa faktorer kan påverka hur undervisningen genomförs och vad innehållet består av. 

Lärarnas arbetsuppgifter, förutom själva undervisningen, tar tid i anspråk och tar 

därmed tid från eleverna. Detta är dock något lärarna inte alltid kan styra över själva, 

utan det kan vara en organisatorisk fråga. Storleken på barngruppen påverkar hur 

lärarna arbetar eftersom en stor barngrupp kräver andra metoder i undervisningen än en 

liten samtidigt som interaktionen mellan lärare och elev påverkas. I en större barngrupp 

minskar den tid läraren kan lägga individuellt med varje elev. Personalens antal och 

utbildning är också faktorer som påverkar undervisningen. Mer personal med adekvat 

utbildning är en förutsättning för god kvalitet i undervisningen, men det är emellertid 

inte någon garanti.  

 

6 Metod  
I detta kapitel kommer metod, urval och genomförande beskrivas och här kommer även 

en beskrivning av de etiska överväganden som gjorts under insamlingen av empirin. 

Den forskningsstrategi som används i denna studie är fenomenologi där subjektivitet, 

beskrivning, tolkning och medverkan är kärnan. Att använda detta perspektiv gör det 

möjligt att gå in på djupet i en fråga och söka dess kärna (Denscombe, 2016). Det som 

eftersträvas i denna studie är förståelse för människors uppfattningar, attityder och 

arbetssätt. Eftersom denna studie strävar efter att undersöka och synliggöra vad teknik 

innebär för förskollärarna och hur de arbetar med ämnet har den ett fenomenologiskt 

perspektiv. Studiens fokus är förskollärarnas uppfattningar och åsikter samt deras 

arbetssätt när det gäller teknik. Eftersom förskollärarnas åsikter och arbetssätt 

efterfrågas samt att inga mätningar eller statistiska undersökningar gjorts bidrar detta till 

det fenomenologiska perspektivet.  
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6.1 Datainsamlingsmetodik 

Genom att använda oss av en kvalitativ intervjumetod kan det ge ett mer nyanserat och 

fördjupat svar vilket ökar möjligheten till att få en mer komplex bild av det efterfrågade. 

Detta är bakgrunden till att personlig intervju är vald som insamlingsmetod eftersom det 

ger ett mer djupgående samtal att arbeta med (Denscombe, 2016). Intervjuerna har 

genomförts på ett semistrukturerat sätt. Detta innebär att intervjun utgår från en 

intervjuguide och att informanten tillåts utveckla sina svar samt att intervjuaren kan 

följa upp med oförberedda följdfrågor. Intervjuerna genomfördes var för sig och för att 

säkerställa ett så rättvist resultat som möjligt har vi försökt använda följdfrågor som har 

diskuterats i förväg emellan oss. Vidare har vi i dessa intervjuer försökt förhålla oss 

neutrala och relativt passiva vilket kan underlätta för den intervjuade att få fram sina 

tankar och åsikter utan att känna sig dömda eller förelästa för. Studien vilar på en 

kvalitativ ansats då syftet är att ta reda på vad informanterna anser att teknik innebär 

samt hur de arbetar med ämnet.  

 

6.2 Urval av deltagare 

I denna studie har ett icke-sannolikhetsurval använts, vilket innebär bland annat att vi 

har möjlighet att bestämma eller välja deltagare i ett stadie av urvalsprocessen. Urvalet 

har skett subjektivt då vi riktat in oss på förskollärare yrkesverksamma i 

förskoleverksamhet och därför har all annan verksam pedagogisk personal valts bort. I 

denna studie är valet baserat på en önskan om att få representanter som både arbetat kort 

tid som förskollärare och de som har längre erfarenhet. Ett sätt att göra urval beskriver 

Denscombe (2016) som bekvämlighetsurval vilket innebär att informanter väljs ut på 

grund av att de är tillgängliga. Bekvämlighetsurval har delvis förekommit eftersom de 

intervjuade till viss del, dock inte alla, består av förskollärare vi kommit i kontakt med 

under vår utbildning. Eftersom bekvämlighetsfaktorn inte var den enda urvalsfaktorn 

bedömdes den inte vara till nackdel för studien, då deltagarna ansågs ändå 

representativa för målgruppen. På grund av den begränsade tiden valde vi att endast 

intervjua sex förskollärare för att kunna kategorisera och analysera empirin på ett 

optimalt sätt. Urvalet har gjorts utifrån en önskan om att få ett varierat underlag. De 

tillfrågade förskollärarna arbetar på fem olika förskolor i tre olika kommuner och de har 

skiftande tid i yrket. Alla förskolor ligger i södra Sverige där tre av dem finns i 

stadsmiljö, en i ett mindre samhälle och en på landsbygden. I de fall i tabellen där 

antalet år mellan avslutad utbildning och yrkesverksam tid inte överensstämmer beror 

detta på att förskollärarna varit föräldralediga. Alla förskollärare utom nummer fyra 

beskriver att de har erfarenhet från varierade åldrar i förskoleverksamhet. Förskollärare 

3 har nyligen börjat arbeta i förskoleklass men beskriver verksamhet i förskolan i sina 

svar.  

 

Person Utbildningen 

avslutades 

Verksamma år i 

yrket 

Arbetar med 

åldersgrupp 

Förskollärare 1 2008 9 år 3–5 år 

Förskollärare 2 2007 10 år 4–5 år 

Förskollärare 3 2004 10 år Förskoleklass 

Förskollärare 4 2017 <1 år 1–3 år 

Förskollärare 5 2005 10 år 3–5 år 

Förskollärare 6 2011 5 år 1–2 år 
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6.3  Genomförande av intervjuer 

De sex utvalda förskollärarna kontaktades personligen med endera ett besök eller ett 

telefonsamtal för att kunna ge sitt godkännande till att delta i studien. När de gett sitt 

samtycke delgavs de ett missivbrev och tid och plats bokades för intervju. Vi gjorde tre 

intervjuer var och dessa genomfördes enskilt på förskollärarnas arbetsplats i avskildhet 

från verksamheten. Trots detta blev två intervjuer avbrutna av kollegor. Innan intervjun 

inleddes kontrollerades ljudupptagningsutrustningen så att den fungerade på önskvärt 

sätt. Denna utrustning bestod av en smartphone med en nedladdad app för 

ljudupptagning. Att den intervjuade ska uppleva en avslappnad atmosfär och känna tillit 

till den som intervjuar är av stor vikt framhåller Denscombe (2016). Intervjusituationen 

inleddes därför med småprat och samtal om att svaren kommer behandlas konfidentiellt 

och information om syftet samt att beräknad tidsåtgång återigen gavs. Förskollärarna 

blev även tillfrågade om de tillät ljudupptagning av intervjun, vilket de alla samtyckte 

till. Dock påpekade samtliga att de upplevde det jobbigt att höra sig själva på ”band”. 

Intervjuerna inleddes med information om att den intervjuade närsomhelst kan avbryta 

sitt deltagande. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide, där möjliga 

följdfrågor i förväg hade diskuterats för att så långt det är möjligt få uttömmande svar 

kring det som fokuseras i studien. Eftersom intervjuerna genomfördes av oss enskilt var 

det viktigt att vid intervjun ha med en väl genomgången intervjuguide för ett enhetligt 

fokus. När de intervjuade svarat på alla frågor och inte hade mer att tillägga, avslutades 

intervjun genom att tacka förskollärarna för sitt deltagande. Intervjuerna varade cirka 15 

till 20 minuter och ljudupptagningen sparades sedan på både datorer och smartphone för 

att undvika förlust av data. Därefter transkriberades intervjuerna separat av oss innan vi 

gemensamt inledde processen av bearbetning av empirin. 

 

6.4 Bearbetning av data 

De sex intervjuerna transkriberades i sin helhet och skrevs sedan ut på papper, vilket ger 

en bättre överblick av materialet, en process som kan vara både tidskrävande och 

mödosam. Transkriberingarna lästes igenom ett flertal gånger av oss båda för att bli 

förtrogna med materialet.  Efter detta sorterades empirin in under tre olika kategorier: 

arbetssätt, vad teknik innebär för förskollärarna och hinder eller andra faktorer som 

påverkar dem. De didaktiska frågorna, vad och hur, användes i detta led av 

bearbetningen. Hinder och olika faktorer som påverkar förskollärarnas arbete svarar mot 

den didaktiska varför-frågan, varför ser resultatet ut som det gör? Dessa kategorier 

framkom efter igenomläsande och diskussioner oss emellan, med studiens syfte och 

frågeställningar i beaktande. Kategorierna färgkodades för att tydliggöra och skilja de 

olika kategorierna åt och underlätta sammanställning av resultatet. Efter detta skrev vi 

ner vem som sagt vad utifrån färgkodningen vilket sedan fördes in i en tabell för att 

kunna se likheter och skillnader i förskollärarnas svar. Denscombe (2016) påpekar att 

tolkning av insamlade data påverkas av forskaren som genomför den. Genom att vara 

medveten om detta, har hänsyn tagits för att de egna åsikterna ska påverka resultatet så 

lite som möjligt.  

 

6.5  Metoddiskussion  

Trovärdigheten av resultatet i en studie bedöms av hur den har producerats och 

kontrollerats, det vill säga om resultatet har samlats in på ett vedertaget sätt. Även om 

det inte går att garantera att resultatet är exakt och träffsäkert finns det tillvägagångssätt 

att påvisa trovärdighet (Denscombe, 2016). För att öka trovärdigheten i denna studie har 

resultaten arbetats fram med hjälp av en genomarbetad intervjuguide som utgår ifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Denna guide finns med som bilaga B. Eftersom en 



  
 

14 

angenäm atmosfär ökar sannolikheten att få ärliga svar försöktes intervjuerna 

genomföras på ett så avslappnat sätt som möjligt. De intervjuade tilläts utveckla sina 

svar utan styrande frågeställningar och intervjuerna spelades dessutom in för att senare 

transkriberas. Detta gör att de slutsatser som dras bygger på tydliga och grundade data, 

som i sin tur gör denna studie mer trovärdig. Att använda ljudupptagning vid intervjuer 

ökar en studies trovärdighet eftersom allt som sägs kommer med och kan återgås till, till 

skillnad mot att skriva ner svaren. Dessa blir ofta inte fullständiga och då är det lätt att 

missa delar av det som sägs. Även intervjuarens frågeställningar finns med, där 

eventuella styrande frågor och dess påverkan framkommer. Synliggörs detta kan 

tänkbar påverkan av trovärdighet diskuteras. Val av metod påverkar också studiens 

trovärdighet och bör övervägas noga. Då denna studie vill bilda kunskap om hur och 

vad förskollärare förmedlar kring teknik ansågs det att intervju som metod kommer 

närmre förskollärarnas egna uppfattning och synpunkter, eftersom de fick möjlighet att 

själva berätta hur det genomförs på deras arbetsplatser. Kihlström (2007) hävdar att 

genom att använda citat från de intervjuade, för att styrka och förtydliga det resultat som 

framkommit, ges studien ytterligare trovärdighet och därför förekommer flera citat i 

denna studie. Även den interna koherensen, att det finns en samstämmighet genom hela 

studien, kan påverka en studies trovärdighet. Det ska finnas en relevans mellan det som 

undersöks och det syfte och de frågeställningar som skrivits fram. Intervjufrågorna ska 

vara tillämpliga samt litteratur och urval ska vara adekvat för att öka trovärdigheten 

(Allwood och Erikson, 2017). För att det ska finnas en intern koherens i denna studie 

har dess syfte och frågeställningar funnits med alltigenom. Därför är de återkommande i 

texten och de har även diskuterats mellan oss i val och utformning av intervjufrågor och 

litteratur.  

 

Ett relativt få antal intervjuer, sex stycken, ligger till underlag för denna studie eftersom 

tiden är begränsad till tio veckor. Längre tid hade gett möjlighet till att genomföra och 

bearbeta fler intervjuer, vilket hade gett ett större underlag. Att basera ett resultat på 

flera intervjuer framhåller Denscombe (2016) som önskvärt för att styrka tilliten till 

resultatet. Några av de intervjuade förskollärarna var sedan tidigare kända av oss, 

medan andra inte var det. Detta är något som kan inverka på hur intervjuerna 

genomfördes. Att det finns en relation mellan de båda deltagarna kan påverka hur 

intervjun utvecklas och bli mer dialogliknande. Det är då viktigt att försöka bortse från 

den förförståelse som finns för att få ett så objektivt svar som möjligt (Kihlström, 2007). 

Alla förskollärare som deltog i intervjuerna godkände att ljudupptagning gjordes, men 

flera av dem uttryckte obehag inför att spelas in. Detta är något som kan påverka deras 

svar, att de är mer medvetna över vad de svarar. Resultatet baseras på sex olika 

förskollärare och deras beskrivning av hur och vad som förmedlas när det gäller teknik i 

förskolan. Eftersom de är få till antalet är det svårt att generalisera resultatet till alla 

förskollärare, då sannolikheten att deras erfarenheter och förutsättningar 

överensstämmer med varandra inte är stor. Istället kan överförbarhet diskuteras, där 

läsaren av studien med hjälp av framskriven information kan avgöra om resultatet kan 

överföras till andra förskollärare. För att överförbarhet ska kunna bedömas i denna 

studie redovisas information om deltagarnas yrkestitel, verksamma år inom yrket, när 

utbildningen avslutades och vilken åldersgrupp de arbetar med. Detta ger läsaren 

underlag för bedömning om studiens resultat kan överföras till andra fall.  

 

Forskning som är helt objektiv och fri från influenser av forskarna själva är svårt att 

åstadkomma även om det är önskvärt. Denscombe (2016) påpekar att eftersom 

kvalitativa data alltid tolkas av forskarna finns det oundvikligen en påverkan, vilket är 

viktigt att vara medveten om. Genom att ha ett öppet sinne ökar möjligheten till 
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objektivitet i forskningen. Även att skriva fram avvikelser som framkommer och inte 

undanhålla data som ej överensstämmer med resultatet gör forskningen mer objektiv. 

Målsättningen i denna studie har varit att så långt det är möjligt, beakta ett objektivt och 

neutralt förhållningssätt, men samtidigt har en medvetenhet om svårigheten med detta 

funnits med.  

 

Ett alternativ hade varit att göra gruppintervjuer vilka hade kunnat ge en större variation 

av erfarenheter och synpunkter kring vad teknik är för förskollärarna samt hur de 

arbetar med ämnet i verksamheten då fler individer hade kunnat delta. En potentiell 

nackdel med detta är att svaren blir gruppens och inte individens då svaren ofrånkomligt 

påverkas av gruppens dynamik. Eftersom denna studie fokuserar på enskilda 

förskollärares åsikter och arbetssätt kring teknik valdes detta alternativ bort. 

 

6.6  Etiska överväganden 

För att forskning ska vara etiskt försvarbart finns flera olika frågeställningar att förhålla 

sig till och ha i åtanke, vilka rör både hur forskaren förhåller sig till det egna arbetet 

samt hur eventuella deltagare blir bemötta (Vetenskapsrådet, 2011). Vid all forskning 

där människor medverkar ska de innan genomförandet få ta del av detaljerad 

information rörande den aktuella forskningen och dess syfte samt upplysas om att 

medverkan är frivilligt. Därefter ska samtycke till medverkan ges av den tillfrågade, ett 

samtycke som kan återtas när som helst. Det material som forskaren sedan insamlat ska 

endast användas i det sammanhang som det är ämnat för och inte till något annat. Det 

ska också finnas en strävan efter att skydda medverkande i forskning från skada och 

kränkning och att deras identitet ska hållas konfidentiell (Vetenskapsrådet, 2011). Dessa 

etiska frågeställningar har beaktats i denna studie och inför intervjuerna med de 

medverkande förskollärarna har de fått ta del av ett missivbrev, där de upplystes om 

studiens syfte. Detta missivbrev finns som bilaga A och i brevet fick de även 

information om att det är frivilligt att medverka, att de kan avbryta sitt medverkande när 

de vill, även senare under arbetets gång, samt att deras identitet ska hållas konfidentiell. 

Vid intervjutillfället fick de medverkande återigen information om studiens syfte, att 

deltagande är frivilligt och att de får avbryta när helst de vill, deras identitet kommer att 

vara konfidentiell och de fick ge sitt samtycke till att medverka. De fick också samtycka 

till ljudupptagning av intervjun.  

 

Förskollärarnas konfidentialitet beaktas i denna studie genom att de inte benämns vid 

namn, det sker inte heller mellan oss författare till denna studie, då intervjuerna gjorts 

enskilt. Även förskolornas namn och i vilken kommun de befinner sig i undanhålls. I 

denna studie benämns förskollärarna som F1, F2, F3, F4, F5 och F6. Den empiri som 

samlats in finns tillgänglig endast för behöriga individer fram tills studien godkänts, 

därefter raderas intervjuerna.     

Förhållningssättet till det egna arbetet, ur en etisk synpunkt, innefattar vikten av inte 

förvränga eller undanhålla information som påverkar resultatet, och inte heller 

överskatta resultatets betydelse. De bedömningar som görs ska vara realistiska. Genom 

att redovisa resultatet sanningsenligt och med öppenhet ökar resultatets tillförlitlighet 

samtidigt som felaktigheter minskar (Vetenskapsrådet, 2011). I denna studie beskrivs 

metod och resultat detaljerat för en tydlig öppenhet, där intervjuade förskollärare citeras 

för att ytterligare stärka studiens sanningshalt.     
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7 Resultat och analys 
Vårt resultat kommer att redovisas under tre kategorier: Vardagsteknik och digital 

teknik – förskollärarna definierar begreppet teknik, närvarande och medforskande – 

metoder att arbeta med teknik på förskolan och upplevda hinder och andra faktorer. De 

här kategorierna är kopplade till frågeställningarna utifrån syftet. De har utkristalliserat 

sig ur empirin som samlats in under intervjuerna.  

 

7.1 Vardagsteknik och digital teknik – förskollärarna definierar 
begreppet teknik 

Under denna rubrik redovisas vad de intervjuade förskollärarna definierar som teknik. 

Det framkom under genomläsning av empirin att teknik för dem i huvudsak kan ses på 

två olika sätt, antingen som vardagsteknik eller digital teknik. Dessa två begrepp 

redogörs för under rubriken bakgrund. Teknik i vardagen eller vardagsteknik är ett 

begrepp som alla sex förskollärare använder utan att precisera vad det innebär för dem. 

När de nämner vardagsteknik är det i huvudsak i samband med ord och begrepp som är 

byggrelaterade, artefakter eller andra tekniker som barnen utför. Något med teknisk 

anknytning alla nämner är ”bygga” men de talar om olika material såsom duplo, klossar, 

lego, pärlor, kapplastavar och kojor. Det framkommer i följande citat ”…alltså 

byggsituationen konstruktion å såna saker bygga me klossar å lego…” (F4). Andra ord 

som nämns och kan kopplas samman med att bygga är exempelvis snickra, 

konstruktion, skruva och spika. En förskollärare berättar ”Sen ha vi en liten typ verk 

verktygslåda med skruvar å muttrar å såna saker som dom kan sitta med själva å öva 

lite” (F4). När de sex förskollärarna beskriver vardagsteknik använder de tillsammans 

30 olika begrepp där dragkedja och skapa omnämns av hälften medan resten nämns av 

en eller två deltagare. Flera av dessa 30 begrepp beskriver användandet av artefakter 

som teknik istället för artefakten i sig såsom detta citat visar ”Asså de e mycke de här 

vardagliga tekniken som dom får in hela tiden barnen va dom än gör i princip, de kan ju 

va bara å hålla pennan rätt eller öppna en dörr…” (F4). 

 

Teknikundervisning i förskolan beskriver Stables (1997) som beroende på 

förskollärarnas förståelse för vad teknik är, men att denna förståelse måste utvecklas då 

formell utbildning i ämnet ofta saknas. Resultaten i denna studie tyder på att den 

utbildning Stables efterfrågar även behövs i den svenska förskolan. Förskollärarna i 

denna studie beskriver alla sex att de arbetar med vardagsteknik eller teknik i vardagen. 

Vi tolkar det som att förskollärarna använder begreppet homonymt då flera beskriver 

hur man använder teknik istället för vad teknik är (Sundqvist, 2015). För att synliggöra 

definitionen av teknik kan begreppet skrivas fram tydligare i läroplanen för förskolan. 

Genom detta förtydligande skulle en mer enhetlig definition av ämnet teknik framgå och 

därigenom ge förskollärarna stöd i sin undervisning. I och med att resultatet tyder på att 

förskollärarna delvis har svårt att tydligt definiera teknik blir den didaktiska vad-frågan 

lidande. Detta påverkar hela den didaktiska triangeln då relationen lärare-innehåll inte är 

stark vilket i sin tur påverkar elevens relation med innehållet. Att det inte finns en 

enhetlig bild av teknik hos personalen i förskolan påvisar Sundqvist m.fl. (2015), som 

efterfrågar ett förtydligande av begreppet teknik i förskolan. En konsekvens av 

förskollärarnas skilda definition av teknik kan vara att barnens fortsatta 

kunskapsutveckling påverkas negativt. Om förskollärarna inte använder korrekt begrepp 

till den teknik de förmedlar får barnen med sig en felaktig definition av vad teknik är.  

 

När det gäller digitala verktyg nämner eller använder alla deltagarna iPad trots att den 

inte efterfrågades under intervjun. Fyra av sex förskollärare beskriver att de 
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dokumenterar med hjälp av en iPad där barnen medverkar hos tre av dem vid 

dokumentation. IPaden används av personalen själva men även tillsammans med barnen 

som ett hjälpmedel dels för att dokumentera och dels för att söka svar på frågor och 

använda olika program till lärande. Detta visas i följande citat ”… de här ska vi ta reda 

på man gör de tillsammans (…) då förstår dom (barnen) ju att teknik kan va ett 

hjälpmedel…” (F5). Övriga digitala verktyg som smartphone, bee-bot, blue-bot, kanon, 

tv-apparat och dator nämner endast en eller två av de intervjuade. Alla nämner något 

digitalt verktyg utöver iPad men alla talar om olika verktyg och två stycken använder 

begreppet IKT. 

 

I resultatet framkommer att alla förskollärare har tillgång till iPad. När iPad inte 

efterfrågades i intervjuerna tolkar vi det som att detta verktyg likställs med teknik för 

förskollärarna även om den inte aktivt används av alla i sin verksamhet. En möjlig 

förklaring till detta kan vara samhällets ökade digitalisering och att förskollärarna 

påverkas av detta. Samhället är en del av den utvidgade didaktiska triangeln som 

påverkar både individer och den undervisning som sker i förskolan. Förskollärarna 

måste förhålla sig till de styrdokument som är en del av denna utvidgade triangel. 

Dessutom måste de förhålla sig till barnens förförståelse kring teknik, vilket även det är 

en påverkan från den utvidgade triangeln. Det finns en risk att annan teknik försvinner i 

bakgrunden och inte får samma plats i undervisningen, som exempelvis enkla maskiner. 

Konsekvensen av detta kan bli att den komplettering till hemmet som förskolan ska vara 

(Skolverket, 2016a) uteblir då digitala verktyg finns och används i de flesta hem och 

förskolor men att enklare teknik kanske inte lyfts i samma utsträckning i hemmen. Vi 

ser inte bara en risk utan även en fördel av att förskollärarna har detta fokus på iPaden 

eftersom barnen får uppleva verktygets mångsidighet till att både söka information och 

därmed ge ökad kunskap, men även som dokumentationsredskap. De positiva effekter 

som vi anser att användandet av digitala verktyg kan ge barn styrks av Lieberman m.fl. 

(2009) som diskuterar digitala verktyg i samband med barns lärande. Vi anser att 

oavsett vilka faktorer som påverkar arbetet är det lärarens val och kunskap om 

innehållet som avgör vad som undervisas. 

 

7.2 Närvarande och medforskande – metoder att arbeta med teknik på 
förskolan 

Under denna rubrik presenteras hur förskollärarna arbetar med teknik både i planerade 

aktiviteter och i spontant uppkomna situationer. Att teknik finns överallt och att barn lär 

hela tiden uttrycker de flesta intervjuade när de svarar på frågan var och hur barn lär sig 

om teknik. När förskollärarna tillfrågas ifall de kan beskriva ett tillfälle där de medvetet 

förmedlat teknik svarar två att de samtalar med barnen om vad teknik är medan övriga 

deltagare endera visar teknik eller inte alls kan svara på frågan. De vanligaste sätten att 

förmedla teknik beskrivs som att benämna, berätta och visa olika tekniska 

fenomen/artefakter då fem av sex förskollärare framför detta. Flera påpekar vikten av att 

barn exponeras för en korrekt vokabulär från början när de lär om teknik bland annat 

denna förskollärare: 

 
De e ju jätteviktigt egentligen och de är bra om man barnet kan få höra vissa saker alltså vissa 

ord som kanske är svåra me men ska man sen jobba med teknik å såna saker i skolan att man 

fått lite ord… (F5) 

 

När förskollärarna söker information för att kunna besvara barnens frågor sker det på 

två olika sätt, endera med eller utan barnens medverkan. Det vanligaste är att gå undan 

och söka efter svaren själv vilket fyra förskollärare beskriver att de gör. Det som förenar 
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dem är att alla sex förskollärare söker efter svaren så att barnen får korrekta svar på sina 

frågor. Följande förskollärare svarade på frågan om hur hon gjorde när hon inte visste 

svaret på en fråga från barnen ”…kan man inte svaret så får man söka på den eller säga 

att jag ska ta reda på det” (F3). Fem av förskollärarna beskriver sina arbetssätt som att 

vara närvarande och medforskande där de ställer utmanande frågor och lockar till att 

prova nya saker när det gäller teknik. Två av förskollärarna nämner alla dessa arbetssätt 

medan de tre övriga nämner ett eller två av alternativen.  

 

För att barn ska kunna utveckla kunskap kring teknik menar Stables (1993) att det inte 

räcker med barnets egen nyfikenhet utan det krävs att någon finns med och utmanar 

barnet. När deltagarna i studien framför att barn lär om teknik hela tiden och överallt 

kräver detta att de är närvarande hela tiden och överallt vilket vi anser är osannolikt. 

Gustafsson m.fl. (2016) förklarar att det finns olika sätt att arbeta som ger barn 

möjlighet att fördjupa sin kunskap inom ett område. De här arbetssätten beskriver 

förskollärarna när de säger att de arbetar med att benämna och visa teknik samt att de är 

medforskande och använder utmanande frågor till barnen. Vi tolkar detta som att 

förskollärarna använder sig av flera olika metoder för att konkret visa vad teknik är. 

Den förklarande metoden används när de ger barnen en korrekt vokabulär och den 

interaktiva används för att visa artefakter enligt Gustafsson (2016). Vi kan inte uttyda 

samtal kring dessa i resultatet. Att ha ett medforskande arbetssätt förespråkas i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) och visar på den förståelse förskollärarna i 

studien har för just läroplanen. Vi tolkar utifrån resultatet att när förskollärarna 

beskriver hur de arbetar skiljer sig detta från hur arbetet utförs. De beskriver att istället 

för att låta barnen vara delaktiga i sökandet av information går förskollärarna undan och 

gör detta i enskildhet. Detta överensstämmer inte med ett medforskande arbetssätt. 

Förskollärarna beskriver att de har ett medforskande arbetssätt men detta kan vi inte 

tyda i resultatet när det gäller teknik eftersom svaren kring hur de arbetar är alltför vaga.  

 

Två förskollärare nämner planerade aktiviteter som fokuserar på teknik, en 

teknikpromenad och ett experiment. Förskolläraren som utför experimentet säger att 

hon ”snappar upp” (F5) barnens intresse när de uppmärksammar något annat än det som 

experimentet fokuserar för att kunna använda detta i framtida aktiviteter. Detta antyder 

att hon planerar fler aktiviteter som utgår från barnens intresse. De övriga intervjuade 

talar inte alls om planerade aktiviteter, inte ens när dessa efterfrågades. I empirin 

framkommer det att teknik oftast avhandlas i oplanerad verksamhet där stunder oftast 

tas tillvara när tillfällen yppar sig. Detta beskriver fem av förskollärarna. Det framkom 

tydligt när de tillfrågades om barnen får vara deltagande vid reparationer och montering 

av nytt material. Endast en av förskollärarna berättar att hon inte arbetar på detta sätt 

vilket illustreras av följande citat ”… nää, de e dom inte nää (…) Oftast ta vi ju me, ere 

en bok som ha gått sönder så ta vi me den å tejpa ihop den” (F6). Tillfällen då barn får 

vara deltagande beskriver de flesta som spontana och oplanerade exempelvis när 

vaktmästaren kommer. Här svarade fem av förskollärarna att barnen fick vara 

närvarande eller medverkande vid dessa tillfällen: 

 
… vår vaktmästare är här å han ska renovera cyklar höll jag på att säga eller å men skruvar å 

fixar å dona alltså såna saker som tillhör hans arbetsuppgifter så är ju barnen jätteintresserade 

och vill vara med… (F2) 

 

Den oplanerade verksamheten rörande teknik innefattar även att fånga barns intressen 

och ta tillvara deras frågor i stunden samt miljön de befinner sig i. Detta nämns av ett 
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fåtal förskollärare medan en nämner framförallt den fria leken som ett lärtillfälle för 

teknik. 

 

I svensk förskola finns utrymme för både planerade och oplanerade aktiviteter och det 

finns för- och nackdelar med båda. Resultaten i denna studie visar att majoriteten av 

förskollärarna använder sig av oplanerade aktiviteter men att två stycken även använder 

planerade teknikaktiviteter. Den planerade aktiviteten ger möjlighet till att fördjupa 

kunskapen i teknik (och naturvetenskap) ifall förskolläraren behåller syftet med 

aktiviteten. Genom att aktiviteten är planerad har förskolläraren något att förhålla sig till 

och återgå till om fokus försvinner under aktivitetens gång (Gustafsson m.fl. 2016). 

Eftersom bara två förskollärare kan ge exempel på planerade teknikaktiviteter tolkar vi 

det som att de andras undervisning av teknik endast sker i oplanerad verksamhet. 

Risken som vi anser finns med att inte alls använda sig av planerade teknikaktiviteter är 

att det fördjupade kunnandet kan utebli då det saknas en medvetenhet i undervisningen. 

Vi tyder dessa resultat som att förskollärarna väljer att inte planera aktiviteter kring 

teknik. Anledningen kan vara att de anser sig sakna kunskap i ämnet och detta påverkar 

barns möjlighet till fördjupat lärande. Hur innehållet förstås av förskolläraren och hur 

det förmedlas till barnen påverkar barnens förhållande till teknik. Om den planerade 

verksamheten i teknik helt saknas kan det inverka på barnens relation till ämnet.  

 

7.3 Upplevda hinder och andra faktorer  

Olika faktorer påverkar hur och vad förskollärarna arbetar med när det gäller teknik i 

denna studie. Dessa faktorer består av förskollärarnas utbildning, barnens ålder, 

barngruppens storlek, att ämnet anses svårt samt olika upplevda brister. Härefter följer 

en redovisning av resultatet som påvisar upplevda hinder och andra faktorers påverkan 

på arbetet med teknik. 

 

Alla deltagare i studien har en förskollärarutbildning där någon har en helt ny utbildning 

medan andra avslutade sin utbildning för upp till tretton år sedan. Två av förskollärarna 

önskar kontinuerlig fortbildning i ämnet, två av dem upplever att de saknar kunskap och 

en beskriver att utbildningen till förskollärare inte givit henne nog med kunskap riktad 

till de yngre åldrarna i förskolan. En av förskollärarna med längre erfarenhet har för tre 

år sedan gått en universitetsutbildning för att vidareutbilda sig. Denna utbildning var 

inriktad på teknik och naturvetenskap i förskola och hon säger ”…det är nog först då 

som jag egentligen förstod va teknik var, eller hur man eh, a, hur man kan jobba me 

det…” (F3). När det gäller lärande i teknik anger fyra förskollärare att barnens ålder 

påverkar vad och hur de arbetar med teknik. De framför att det är lättare att arbeta med 

teknik när barnen är äldre och själva aktivt ställer frågor och visar sin nyfikenhet. 

Teknik förekommer även i verksamheter med de yngre barnen men förskollärarna 

upplever att det är svårt att lyfta teknik med barn upp till två år. Att barngruppens 

storlek inverkar påpekar tre av förskollärarna och av dessa tre är det två som lyfter att 

det är för lite personal vilket inverkar på deras möjlighet att undervisa i teknik. Fler än 

hälften av deltagarna beskriver teknik som ett svårt ämne att arbeta med och två 

förskollärare framför att det är många områden som ska vara med i verksamheten där 

den ena säger:  

 
... jag känner väl att det är många områden man ska jobba med inom förskolan så att 

man känner kanske att teknik är väl inte det som man, aa, det har man jobbat med nästan 

minst… (F1) 
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Alla förskollärarna utom en nämner brister de upplever i olika områden som påverkar 

deras undervisning. Dessa inkluderar tidsbrist och stress, brist på intresse och brist på 

medvetenhet i ämnet teknik.  

 

Alla deltagare i studien har en universitetsutbildning till förskollärare men denna 

upplevs inte tillräcklig när det gäller ämnet teknik. Flera av dem efterfrågar fortbildning 

och några beskriver att de saknar kunskap i ämnet. Detta resultat skiljer sig från det 

Alvestad m.fl. (2014) fann i sin undersökning. I den studien upplevde förskollärarna att 

de hade kompetens men att den inte kom till användning på grund av olika faktorer. De 

faktorer som påverkade förskollärarnas arbete var bland annat brist på tid och stress. 

Dessa faktorer påverkades av barngruppens storlek samt de ökande krav som ställs på 

förskollärare med många ämnesområden. Detta är faktorer som även förskollärarna i 

denna studie beskriver samtidigt som de även anser att barnens låga ålder är ett hinder. 

Dessutom upplever de ämnet som ”svårt” och detta kan bero på att förskollärarna anser 

sig sakna adekvat utbildning i ämnet. Förskollärarna upplever och ser flera olika 

faktorer som hindrar dem i arbetet med teknik. De hinder som berör barngruppens 

storlek och tidsbrist samt stress tolkar vi som till stor del vara organisatoriska faktorer 

vilka hör till den utvidgade didaktiska triangeln. Dessa är svåra att påverka då 

barngruppens storlek bestäms på politisk nivå och tidsbrist och stress är faktorer som 

ofta beror på barngruppens storlek. Varför förskollärarnas undervisning i teknik i 

förskolan ser ut som den gör beror delvis på dessa faktorer. När vi tolkar resultatet i 

denna studie utifrån tidigare forskning kan vi se förklaringar till deras upplevda hinder. 

Såväl förskollärarna som tidigare forskning efterlyser mer utbildning i teknik, både i 

förskollärarutbildning och vid fortbildning. Vår tolkning är att dagens utbildning inte är 

tillräcklig för att möta de ökade krav som revideringar av läroplanen i förskolan ger. 

Den skulle behöva inkludera ett förtydligande ur en didaktisk vinkel, vad teknik är och 

hur den kan arbetas med. Detta skulle kunna motverka en del av de hinder som 

förskollärarna upplever och påverka varför undervisningen i teknik arbetas med på ett 

visst sätt. Enligt förskollärarna förbises de yngre barnen i den nuvarande 

förskollärarutbildningen. Det framkommer i resultatet att de yngre barnen anses svåra 

att arbeta med när det gäller teknik då de inte ställer frågor. Eftersom de yngre barnen 

ofta inte har språket eller förförståelsen kan de inte ställa frågor vilket innebär att 

förskolläraren måste initiera ett intresse hos barnen. För att kunna göra detta krävs att 

förskollärarna har en gedigen egen grund att stå på som bör erhållas genom utbildning. 

Följden av en grundlig utbildning i teknik kan bli att ämnet delvis mister sin kulturella 

stämpel som svår samtidigt som det skapas förutsättningar att leva upp till de ökade 

kraven som revideringarna på förskolans läroplan ger. Genom att öka kunskapen om 

teknik hos förskollärarna kan de upplevda hindren minska när det gäller undervisning 

av ämnet.  

 

8 Avslutande diskussion 
Vår utgångspunkt till detta arbete var en föreställning om att teknik inte prioriteras i 

förskolors verksamhet. Syftet med studien är att synliggöra hur ämnet teknik uppfattas 

av förskollärarna i studien samt vilka hinder de upplever. Under metodkritik lyfter vi 

metodval och konsekvenser av detta samt vår egen roll i studien. I den avslutande 

diskussionen nedan framför vi slutsatser för att svara mot syfte och frågeställningar och 

dessutom diskuterar vi bakomliggande faktorer som påverkar arbetet. Slutligen framför 

vi ett förslag till framtida forskning.  
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8.1 Metodkritik 

Studiens resultat påverkas till viss del av oss författare samt metoden som använts. Vår 

egen begränsade erfarenhet samt den tidsbegränsning på tio veckor som gällt för att 

genomföra denna studie anser vi påverkat det resultat som framkommit och därmed vår 

analys av det. Med vår intervjuguide trodde vi att våra frågor skulle kunna ge djupa 

utvecklade svar, men svaren blev inte alltid det. Anledningen till detta tror vi är dels vår 

brist på erfarenhet som intervjuare och dels på att ämnet av de flesta förskollärare 

ansågs svårt. Svaren blev korta och våra följdfrågor bidrog inte till det utökade svar vi 

förväntade oss. Vi är medvetna om att vår egen förförståelse finns med men genom att 

vi är medvetna om detta och kontinuerligt förhåller oss till det ökar trovärdigheten i 

studien. Om vi istället för enskilda semistrukturerade intervjuer valt att exempelvis göra 

gruppintervjuer eller använt oss av enkäter hade detta kunnat ge ett  annat resultat. En 

fördel med gruppintervju hade kunnat ge ett mer uttömmande och genomdiskuterat 

svar. En nackdel skulle kunna bli att det är gruppens svar och inte den enskilde 

förskollärarens. I detta fallet blir det en nackdel eftersom det är den enskildes svar som 

vi eftersökte. Likaså finns för- och nackdelar när det gäller enkäter. Möjlighet att 

tillfråga ett större antal förskollärare kan ge ett tydligare resultat vilket är en fördel. 

Medan en nackdel kan vara att svaren generellt inte blir så uttömmande som vi 

efterfrågade. Intervjuerna genomförde vi var för sig vilket också påverkat resultatet. 

Hade vi istället genomfört dem tillsammans skulle vi kunnat fokusera på olika saker och 

ur olika synvinklar då vår skilda förförståelse spelar in, vilket möjligtvis hade kunnat ge 

ett djupare resultat. Trots att detta är en relativt liten studie med vissa variationer i 

resultatet ger den ändå en indikation på hur teknik definieras och vad förskollärare 

arbetar med rörande teknik i förskolan och vilka hinder de upplever. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Vi har under hela arbetet varit medvetna om vår föreställning att teknik inte arbetas med 

i samma utsträckning som andra ämnen i förskolan. Detta har gjort att vi kontinuerligt 

försökt undvika att färga resultatet och analysen genom att aktivt försöka bortse från 

denna föreställning. En faktor som vi trodde skulle påverka hur teknik arbetas med var 

hur länge förskollärarna arbetat i yrket. Denna faktor framkom inte i studien som 

betydelsefull för deras yrkesutövande. Vår ursprungsuppfattning var att de som senast 

avslutat sin utbildning skulle vara mer aktiva medan de som arbetat längre inte skulle 

fokusera lika mycket på teknik. Det visade sig dock vara de två som arbetat både kortast 

och längst som var mest medvetna och aktiva i ämnet.  

 

I studien uttrycks att teknik förekommer överallt vilket blir problematiskt när det paras 

ihop med att teknik är svårt, något som även det framförs i studien. Problemet uppstår 

när ämnet anses finnas tillgängligt för barnen hela tiden och det blir då enkelt att som 

förskollärare undvika ett ”svårt” ämne eftersom barnen omges av teknik både hemma 

och på förskolan. Det innebär inte att barn lär sig om teknik bara för att den finns 

tillgänglig. Detta tolkar vi som att förskollärarna jämställer att ha en iPad tillgänglig för 

barnen vid att arbeta med teknik. Vi tolkar det som att flera förskollärare gömmer sig 

bakom frasen ”teknik finns överallt” och att detta är synligt i resultatet. Detta är 

motsägelsefullt i studien då de flesta beskriver sitt arbetssätt som medforskande med 

barnen. För att vara medforskande när det gäller teknik måste förskolläraren vara 

närvarande och inte vara rädd för att ta sig an ämnet. Detta arbetssätt förespråkas i 

förskolans läroplan gällande allt lärande. I läroplanen påpekas det att samspel mellan 

individer leder till lärande. Förskollärarna säger att de arbetar efter detta, men det 

framkommer inte i de svar vi får i intervjuerna när det gäller teknik. Att det inte 
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framkommer i svaren kan bero på att arbetssättet att vara medforskare är så inarbetat 

och tas för givet av de vi intervjuat att de inte berättar om det i sina svar. Om så är fallet 

påverkar detta resultatet då vi tolkar det som att de inte arbetar på detta sätt när det 

gäller teknik.  

 

I några av de studier vi hänvisar till i detta arbete indikeras att planerade aktiviteter har 

stora fördelar när det gäller barns lärande. Vad beror det på att endast två av 

förskollärarna uppger att de planerar aktiviteter när det gäller teknik? Vi tolkar det som 

att ett ”svårt” ämne undviks då de antyder i intervjuerna att det planeras inom andra 

ämnesområden. Förskollärarna beskriver hur de tar tillvara barnens intresse för ämnet 

och i stunden skapar aktiviteter kring teknik men detta kan bli begränsat om de endast 

svarar på barnens frågor. Tar de istället med frågorna och planerar aktiviteter kring detta 

intresse ges större möjligheter för barnen att utveckla sitt lärande. Denna typ av 

planerade aktiviteter i teknik saknas enligt det resultat som framkommit i vår studie. 

Lärande sker dock i både planerade och oplanerade aktiviteter men det kan få en annan 

dimension om det planeras. En balans mellan dessa där förskollärare planerar aktiviteter 

men även tar tillvara på barnens spontana intressen är att föredra anser vi.   

 

I den forskning vi tagit del av inför denna studie förekommer skillnader i resultaten när 

det gäller förskollärarnas upplevelse angående den egna kunskapen. En brittisk (Stables, 

1997) och en fransk (Senesi, 1998) studie förklarar att förskollärare saknar adekvat 

utbildning i ämnet teknik medan en nordisk studie (Alvestad m.fl., 2014) visar på det 

motsatta. I den sistnämnda upplever förskollärarna att de har kompetensen men att den 

inte kommer till användning bland annat på grund av tidsbrist. Detta skulle kunna bero 

på att utbildningen till förskollärare skiljer sig åt mellan olika länder samtidigt som 

läroplanerna är utformade på skilda sätt och därmed tolkas olika. När det gäller 

skillnader mellan länder är det lätt att förstå att de förekommer, men dessa skillnader 

finns även inom Sverige, mellan kommuner och även mellan förskolor. Den verksamhet 

som bedrivs är reglerad av styrdokument såsom läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2016a) och dessutom kan kommunerna ha bestämda fokusområden som förskolor måste 

förhålla sig till. Eftersom varje förskollärare måste tolka direktiven utifrån sin 

förförståelse uppstår skillnader då varje individ har olika erfarenheter med sig. Varje 

deltagare i vår studie har svensk universitetsutbildning till förskollärare och förhåller sig 

till samma styrdokument. Skillnaderna är att de arbetar i olika kommuner och förskolor, 

men vi kan inte se i resultatet att detta har betydelse för hur och vad som fokuseras 

kring teknik. Det vi ser är att varje förskollärare gör sin egen tolkning av begreppet 

teknik och att detta har bidragit till ett väldigt brett resultat. För att få en mer homogen 

undervisning anser vi att det skulle hjälpa om teknik förtydligades i läroplanen för 

förskolan så det inte blir en tolkningsfråga om vad teknik är. I våra intervjuer framför 

flera av förskollärarna en önskan om mer fortbildning och mindre barngrupper. Genom 

att tillfredsställa dessa önskningar skulle tekniken kunna få en större och mer 

framträdande plats i förskolans verksamhet. Det kulturella stigmat av att teknik är svårt 

skulle kunna avdramatiseras med en tydligare formulering av teknik i förskolans 

läroplan. Vi anser att barnen skulle vinna på att fokus läggs mer på de enkla maskinerna 

för att skapa en förförståelse till vidare teknikstudier. För att kunna förstå mer avancerad 

teknik behövs en baskunskap om de enkla maskinerna då den avancerade tekniken 

baseras på dessa. Denna baskunskap bör förskolan bistå med. Några av problemen när 

det gäller teknik i förskolan som vi uppfattar det, är förskollärarnas föreställning att 

ämnet är svårt samt att det inte finns en enhetlig bild av vad teknik är och att begreppet 

används homonymt. Framtida forskning i en större skala kan belysa hur förskollärarna 

arbetar med teknik samt hur de definierar ämnet. Detta för att delvis skapa adekvat 
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fortbildning men även för att kartlägga definitionen av ämnet teknik. Idag är teknik och 

dess innebörd otydlig hos många förskollärare, detta ökar risken för att en icke likvärdig 

förskola skapas. Teknik används av förskollärarna idag på olika sätt, dels homonymt 

och dels blandas den ihop med andra ämnen såsom naturvetenskap. Med forskning i 

större skala synliggörs vilken teknik som redan arbetas med i förskolan och vilken som 

eventuellt behöver mer stöd i läroplanen för att skapa möjlighet till en gemensam 

förförståelse och därmed en mer likvärdig undervisning i förskolan. 
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Bilagor 
 

Bilaga A Missivbrev 
 

 

 

 

 

 

Hej!  

Vi är två blivande förskollärare som heter Jennie Claesson och Elisabeth Lagerlöf och 

vi går nu sista terminen på vår utbildning till förskollärare på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Denna termin skriver vi vårt självständiga arbete där vi fokuserar på hur och vad 

förskollärare förmedlar angående teknik i förskolan. I och med att Läroplanen för 

förskolan är tydlig med att teknik ska ingå i verksamheten men otydlig med hur den ska 

arbetas med, är vårt syfte att undersöka hur och vad förskollärare förmedlar kring teknik 

i verksamheten. 

 

Detta arbete kommer baseras på intervjuer med sex till åtta förskollärare från olika 

förskolor och kommuner. Alla inblandade personer och verksamheter kommer 

anonymiseras samtidigt som kommunerna inte kommer namnges. Intervjutiden 

beräknas till ca 45 min och vi vill gärna göra ljudupptagningar av dem, men bara om det 

känns okej, samt föra anteckningar. Att delta är frivilligt och kan avbrytas när och om 

du vill både under och efter intervjun.   

 

Vi är väldigt tacksamma för ert deltagande! 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Jennie Claesson     Jc222ha@student.lnu.se            

Elisabeth Lagerlöf     El222xb@student.lnu.se  

 

 

Handledare: 

Håkan Fleischer 

Hakan.fleischer@lnu.se  
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II 

 

Bilaga B Intervjuguide 

Förförståelsefrågor: 

1. Hur gammal är du? 

2. När avslutade du din utbildning? 

3. Hur många år har du varit verksam i yrket?  

4. Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

Intervjufrågor:  

 

• Vad är teknik för dig som förskollärare?  Har din syn förändrats över tid / före 

efter utb och isf vad har påverkat den? Vilken teknik föredrar du att arbeta med? 

Tex, ikt eller vardagsteknik m.fl.  

• I ditt yrke, vad är det du förmedlar för teknik till barnen? (ikt, fem enkla 

maskiner, annan teknik?)  

• Vilken inverkan tror du dina egna erfarenheter och tankar kring teknik har för 

ditt sätt att arbeta? 

• Hur, när och var tycker du att barn lär sig om teknik? Varför? Kan du utveckla? 

Är barnen delaktiga i tex montering av material eller reparationer av trasiga 

”leksaker”? 

 

• Upplever du att det finns något område på förskolan som teknik 

uppmärksammas mer på och i så fall var? Varför tror du att det är just där? 

(Både vuxen och barn) 

 

• Kan du berätta om ett tillfälle då du medvetet förmedlat teknik till barnen? ( om 

nej, hur skulle du vilja göra eller har det skett omedvetet?) Fanns ett syfte med 

aktiviteten? Pratar du eller visar du?  

 

• Kan du ge exempel på hur du arbetar för att stödja barns utvecklande av 

teknikkunskap?  

Om informanten bara berör ett område, be om exempel på annat område? (Ikt el 

vard.tek.)  

 

• Hur förhåller du dig till frågor om teknik från barn där du inte vet svaret, då du i 

din roll som förskollärare besitter makten att endera ta dig an eller avstyra 

frågan? Kan du ge ett exempel? (Ev om annat ämne?)  

 

• Är det några specifika tillfällen som du ofta tar tillvara för att förmedla teknik? 

Eller som du tror att du missar?  

 

• Finns det någon faktor som du anser påverkar hur och vad du förmedlar kring 

teknik? Vad är det som hjälper eller hindrar dig? 

• Vilken betydelse anser du att det verbala språket har för din undervisning i 

teknik? Och det icke-verbala?   

• Beskriv hur du förstår att barnen uppfattat det du försökt förmedla? Utveckla? 

Medvetet/omedvetet. (Verbal/Icke-verbal). 

• Är det något du vill tillägga?  


