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Sammanfattning  
 

Bakgrund 
Teknik i förskolan är en del av pedagogernas uppdrag utifrån läroplanen. Både internationell 

forskning och litteratur i ämnet visar att pedagogens kunskap återspeglas i verksamheten. Den 

visar samtidigt att pedagogernas kunskap och förståelse för teknik är begränsad vilket 

resulterar i en osäkerhet i att arbeta med teknik i verksamheten. Forskning och litteratur visar 

också att pedagogernas syn på lärande är en avgörande faktor för hur barn får möta teknik och 

att pedagogerna har en viktig roll som medforskare i kunskapsskapandet. 

 

Syfte 
Syftet är att undersöka hur förskollärare resonerar kring att arbeta med teknik i förskolan och 

att få en inblick i hur arbetet med teknik kan yttra sig i förskolan. 

 

Metod 
I vår undersökning valde vi att göra en kvalitativ studie med semistrukturerad intervju som 

redskap. Vi intervjuade 12 förskollärare, från tio förskolor i två kommuner i västra Sverige. 

 

Resultat 
Trots att förskollärarna gav  många exempel på hur de arbetar med teknik i förskolan så ansåg 

de flesta förskollärare att de inte arbetar med teknik i den omfattning som de borde. Det 

framgår att det är det medvetna arbetet med teknik, benämnandet och synliggörandet av 

teknik för barnen, som de saknar i sin verksamhet. Flertalet av förskollärarna tror att teknik 

som ett prioriterat mål i kommunen,  skulle innebära kompetensutveckling som i sin tur skulle 

medföra att teknik skulle få mer utrymme och synliggöras i verksamheten. 
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Inledning 
Det finns, i förhållande till många andra ämnen i förskolan, lite forskning om teknik i 

förskolan. Teknik i förskollärarutbildningen är även den en liten del av utbildningen, jämfört 

med matematik, språk och de estetiska ämnena. 2010 reviderades förskolans läroplan. Denna 

förändring innebar en större vikt vid teknik än tidigare. Harlen (1997, s. 10) anser att 

naturkunskap och teknik är en lika viktig kunskap som läsning, räkning och skrivning. Hon 

menar även att det blir allt viktigare att arbeta med detta eftersom tekniken blir alltmer 

utvecklad och berör fler områden av våra liv. Andra forskare inom ämnet är eniga om att 

teknik är viktigt. Att forska mer i ämnet teknik är viktigare än någonsin, om man läser 

Harlens ovanstående påstående. Det behövs mer utbildning i lärarutbildningen för att uppfylla 

läroplanens reviderade mål. Det har gått fyra år sedan läroplanen reviderades. Vi som skriver 

uppsatsen har, som yrkesverksamma inom förskolan, varken arbetat med planerade tekniska 

lärsituationer, eller varit medvetna om tekniken i vardagen på våra respektive förskolor.  

 

Vårt intresse för teknik i förskolan är relativt nyväckt och började under utbildningen till 

förskollärare. Bristande kunskap om vad teknik är, har resulterat i att vi inte har arbetat 

medvetet med teknik i arbetet med barn i förskolan innan utbildningen till förskollärare. 

Under utbildningen reflekterade vi över vad teknik är och hur pedagoger kan synliggöra 

teknik i vardagen för barnen. Vi vill att de barn vi möter i vårt kommande arbete ska bli 

trygga med sina tekniska förmågor, känna till begreppet teknik och förstå innebörden av 

teknikens betydelse för vårt vardagliga liv.  

 

Barn på förskolor runt om i Sverige och i hela världen undersöker teknik på förskolor varje 

dag. De tänder och släcker lampor, undersöker hur vattnen kranen fungerar, använder sig av 

hävstänger, gungbrädor och mycket mer. De konstruerar med olika tekniker, redskap och 

material. De får göra och upptäcka mycket i tekniska aktiviteter, men vi benämner det sällan 

som teknik för barnen. Detta är enligt flera forskare i ämnet nödvändigt om barnen ska 

utveckla sin tekniska kompetens. 

 

Vårt samhälle idag är uppbyggt av tekniska lösningar. Teknisk kompetens blir därför en 

nödvändig kunskap för att betala räkningar, få information, se på TV, låna böcker och handla. 

Vardagliga saker som vi gör varje dag kräver ett tekniskt kunnande. Vi anser därför att det är 

viktigt att lyfta fram vikten av tekniken i förskolan för att barnen i framtiden ska fungera som 

samhällsmedborgare. Vi ser även att detta synsätt har haft inflytande på utformningen av den 

nya reviderade läroplanen där tekniken har fått en mer betydande roll. 

 

Vi har därför valt att skriva ett examensarbete som handlar om hur förskollärare resonerar 

kring teknik i förskolan. Med undersökningen vill vi ta reda på hur det pedagogiska arbetet 

med teknik i vardagen kan se ut på förskolorna. Det är också av intresse för undersökningen 

att se hur förskollärarna beskriver teknik och hur de applicerar det i arbetet med barn i 

förskolan. Hur förskollärarna talar om sitt arbetar med teknik, kan ge oss en inblick i hur 

barnen får utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och hur de utmanas och 

stimuleras i sitt intresse för teknik. Med hjälp av detta kan vi utvecklas som förskolärare och 

ge kommande barn chansen att utveckla sina tekniska förmågor. 
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Syfte 
Syftet är att undersöka hur förskollärare resonerar kring att arbeta med teknik i förskolan och 

att få en inblick i hur arbetet med teknik kan yttra sig i förskolan. 

 

Frågeställningar 
 Vilket förhållningssätt har förskollärare till teknik i förskolan? 

 Hur arbetar förskollärarna med teknik i vardagen? 

 Vilka faktorer påverkar förskollärarnas arbete med teknik i förskolan? 
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Bakgrund 
Bakgrunden är indelad i fem huvudrubriker. Första och inledande rubriken är internationell 

forskning. Här presenterar vi internationell forskning som är av vikt för vårt arbete. Därefter 

presenteras teknikens roll i samhället. Där följer vi upp varför teknik är viktigt i förskolan, 

förskollärarens uppdrag utifrån läroplanen och olika sätt att definiera och beskriva teknik på. I 

tredje avsnittet presenterar vi pedagogens betydelse i tekniklärandet. Detta avsnitt behandlar 

vilka faktorer som påverkar pedagogens arbete med teknik. I det sista avsnittet, att arbeta med 

teknik, presenterar vi olika arbetssätt inom teknik och pedagogens roll i dessa olika arbetssätt.  

Internationell forskning 
Cecilia Axell (2013) doktorand i teknikdidaktik vid Linköpings Universitet har i en rapport 

gjort en sammanställning av tidigare internationell forskning. Vad de olika forskarna i hennes 

rapport har kommit fram till presenterar vi nedan. Vi kommer först att presentera forskning 

om pedagoger och vikten av utbildning och kunskap inom ämnet. Sedan kommer vi att 

presentera ett avsnitt som handlar om varför det är viktigt att börja med teknik tidigt. I det 

sista avsnitter kommer vi presentera hur litteraturen beskriver tänkbara sätt att arbeta med 

teknik. Sist kommer vi att presentera ett avsnitt om när och var forskarna gjort sina 

undersökningar. Forskarna som Axell (2013) väljer att presentera i sin rapport har genomfört 

sin forskning mellan 1997 – 2007. Forskningen är genomförd gjorda i olika delar i världen 

men med största vikt i engelsk språkiga länder, undantaget för Frankrike och Kina. I följande 

avsnitt presenterar vi forskning om vikten av utbildning i teknik. 

 

Tu kom i sin forskoning fram till att naturvetenskapliga aktiviteter erbjuds överallt, men 

lärarna utnyttjar sällan detta. Undervisningen sker i stället ofta i aktiviterer som läraren i 

förväg har planerat (Axell, 2013). Vidare presenterar Axell forskaren Mawson som menar att 

det finns många utgångspunkter vid planerandet av teknikundervisning. Det är viktigt hur 

planeringen av hela den pedagogiska verksamheten ser ut. Verksamheten behöver bygga på 

en syn på teknik som inkluderat i andra ämnen. Det är även viktigt enligt Mawson att ge tid 

till tekniska aktiviteter.  

 

Mawson menar att det är viktigt att pedagoger får en långsiktig och konsekvent utbildning 

inom teknik. Stables är en annan forskare i Axells (2013) rapport som förespråkar mer 

utbildning i teknik. Stables anser att lärare behöver kunskap, förmåga och självförtroende för 

att kunna undervisa i teknik. Problemet är att för få pedagoger har utbildning inom ämnet. 

Stables anser att man behöver utveckla pedagogens syn på vad teknik är. Pedagoger behöver 

hjälp i att se hur erfarenheter de har kan föras över till tekniskt lärande. Pedagogerna behöver 

även få diskutera sina erfarenheter med andra. När förskollärare saknar en teoretisk bas är det 

svårt att arbeta med teknik. De saknar därmed förmågan att kunna analysera hur deras elever 

lär i termer av begrepp. Detta perspektiv intar även Senesi som Axell (2013) presenterar. 

Några andra forskare i Axells rapport som även tänker på detta sätt är Jarvis & Rennie. De 

menar att det är viktigt med rätt utbildning för pedagogerna. Lärare har olika uppfattningar 

om vad begreppet teknik innebär. Detta leder till kommunikationsproblem kollegor emellan. 

De anser att det råder en förvirring om skillnaderna mellan naturvetenskap och teknik. 

Konsekvenserna av detta kan bli att undervisningen försämras i båda ämnena. De anser att få 

pedagoger har utbildning i båda ämnena och att det är viktigt att pedagogerna har så pass bra 

kunskaper att de kan skilja ämnena åt.  

 

Barn som får stöd i skapande, uttryckssätt och hur saker fungerar har en större chans att 

utveckla teknisk kompetens. Detta lyfter Stables som viktigt i sin forskning, enligt Axell 
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(2013). Stables menar att det därför är viktigt att barn får dessa möjligheter så tidigt i livet 

som möjligt. Yngre barns naturliga nyfikenhet och entusiasm är drivkrafter i lärandet om 

världen kring sig. Ju tidigare barn involveras i tekniska lärsituationer, ju större blir deras 

självförtroende och tilltro till den egna tekniska förmågan. Hon anser även att teknik är ett 

viktigt verktyg i alla sorters lärande. Stables anser att lärande genom praktisk erfarenhet och  

aktivt lärande har betydelse för  yngre barn och teknik. Om barnen själva får konstruera sin 

förståelse för omvärlden och lärande i en social kontext får det en större betydelse. Vidare i 

Axells rapport kan man läsa om Sin & Lam.  Även de argumenterar för att börja med teknik i 

tidiga åldrar. De menar att vi oftast förknippar teknik med högteknologiska produkter och 

användningen av dem, tillskillnad mot fokus på dess uppbyggnad och processen som lett dit. 

Sin & Lam anser att kreativitet, uppfinningsrikedom och problemlösning är en central kärna i 

teknikundervisningen. De menar att det även är viktigt att ta hänsyn till sociala och kulturella 

aspekter vid planerandet av teknikundervisningen. Forskaren Tu anser att barns nyfikenhet att 

upptäcka saker borde utnyttjas mer i undervisningen. Teknik finns överallt omkring oss och 

detta kan bättre lyftas in i undervisningen. Om pedagoger gör detta skulle barnen tidigt få 

möjligheter att utveckla en förståelse och uppskattning för världen omkring sig.  

 

Stables gjorde sin undersökning 1997 och har forskat i England, Nya Zeeland och USA. Tu 

har även han genomfört sin forskning i USA. Där undersökte han den naturvetenskapliga 

miljön i tjugo förskolor 2006. Mawson har liksom Stables genomfört sin forskning i Nya 

Zeeland. Mawson undersökning är från 2007. Jarvis och Rennie gjorde 1998 sina 

undersökningar på både australiensiska och brittiska barn. Senesi är en forskare som 

undersökt de franska förskollärarna 1998 och 2005 genomförde Sin & Lam en fallstudie i 

förskolor i Hong Kong (Axell, 2013). 

Teknikens roll i samhället 
Här beskriver vi litteraturens syn på vikten av teknik i förskolan. Vi beskriver även 

förskollärarens uppdrag enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev. 2010). Ett avsnitt 

beskriver och definiera teknik som ämne i förskolan.  

Varför teknik i förskolan 

Teknik blir viktigare eftersom den berör fler områden av barnens liv. Genom att lära sig mer 

om de naturvetenskapliga ämnena, där teknik är en del, utvecklar barnen sin förmåga att 

förstå världen runt omkring. För att förstå världen omkring sig måste barn bygga upp ett 

ordförråd. Nya begrepp kan därför hjälpa dem att knyta ihop sina erfarenheter. Barn måste 

lära sig olika sätt att samla och organisera information. Det är också viktigt att barn får pröva 

och experimentera med sina idéer. Detta förbereder dem att mer effektivt fatta beslut och lösa 

problem i sina liv. Barn börjar utforska naturvetenskap redan när de befinner sig i ett 

självständigt görande. Därmed börjar de räkna ut saker på egen hand. Vad de observerar, och 

hur de tolkar det som händer leder till ny kunskap. Vilka idéer som uppstår beror inte bara på 

resultaten av deras undersökningar. Det beror på hur de funderar över de nya kunskaperna och 

hur de bearbetar den nya informationen (Harlen 1997, s. 10).  

Enligt Pramling grundläggs barns intresse för naturvetenskap i förskolan och i förskoleklass 

(Fristorp, 2012, s. 32). Även Harlen (1997, s. 10-11) menar att det är bra att börja arbeta med 

naturvetenskapliga ämnena tidigt för att det formar barns inställningar till ämnet. Det är 

bevisat att barns attityder till naturvetenskap formas tidigt i förhållande till andra ämnen. 

Enligt Harlen har barn i 11 – 12 års ålder redan bestämt sig för om de kommer att gilla 

naturvetenskap, eller inte. 
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Teknik i förskolan enligt Lpfö 98/10 

I den reviderade Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev. 2010) har teknikinnehållet i 

förskolans verksamhet blivit tydligare formulerat mot teknikundervisningen. Det finns ett 

delat ansvar mellan förskollärare, och pedagoger. Det föreligger även ett särskilt förtydligande 

på förskollärares roll i teknikundervisningen. I följande citat skriver vi om denna fördelning.  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

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

teknik fungerar 

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

tekniker, material och redskap 

Förskollärare ska ansvara för att: 

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

intresse för naturvetenskap och teknik  

Arbetslaget ska: 

 utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och 

kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik (Lpfö98 

rev. 2010, s. 10-11). 

 

I Lpfö98 rev 2010 står det att utbildningen i förskolan ska vara likvärdig i alla förskolor över 

hela landet. Barnens lärande ska utgå från socialt samspel, utforskande och genom att iaktta, 

samtala och reflektera. Lärandet i förskolan ska skapas genom samspel mellan vuxna och barn 

men även barn emellan. Förskolan ska ge barnen hjälp i att utveckla en positiv uppfattning om 

sig själva, både som lärande individer, men även som skapande individer. Förskolan ska 

främja lärande i form av olika kunskaper. Kunskaper som läroplanen tar upp är förståelse, 

färdighet och förtrogenhet. Verksamheten i förskolan ska utgå från barnen, deras intressen, 

drivkraft och motivation. Barnen ska utmanas och vägledas av vuxna och genom egen 

aktivitet öka sin kompetens, utveckla nya kunskaper och insikter. Förskolan ska även lägga 

grunden för ett livslångt lärande.  

Olika sätt att definiera och beskriva teknik  
Ginner & Matsson (1996, s. 7) anser att som kunskapsområde är teknik omfattande och det är 

långt ifrån självklart hur teknik ska avgränsas. Det finns flera olika sätt att definiera och 

beskriva teknik som kunskapsområde enligt litteraturen. Här nedan beskriver vi tre olika sätt 

att definiera teknik på.  

 

Ett sätt att definiera teknik på är Lundqvist (1987, s. 11) som beskriver följande åtta 

definitioner om vad teknik är:  

 

Teknik är användande av maskiner, redskap och verktyg 

Teknik är tillämpad naturvetenskap 

Teknik är människans metoder att behärska naturen 

Teknik är människans metoder att behärska den fysiska miljön 

Teknik är människans metod att tillfredsställa sina behov genom att använda 

fysiska föremål 

Teknik är de metoder för att bearbeta råmaterial i syfte att öka deras användbarhet 

Teknik är människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att 

använda fysiska föremål 

Teknik är all rationell effektiv verksamhet (Lindqvist, 1987, s. 11). 
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Ett annat sätt att definiera teknik på är att vi omges och möjliggörs av teknik. Detta menar 

Berner (2003, s. 257). Även Siraj Blatchford & Macleod Brudenell (1999, s. 1) anser att vi 

omges av teknik och påverkas av detta. Redan innan vi föds anser de att det finns teknik 

omkring oss. Inom de första veckorna i våra liv har vi kommit i kontakt med många olika 

former och upplevelser av teknik. Våra första sensoriska erfarenheter så som lukt, smak 

beröring, syn och hörsel upplevs till stora delar av teknik eller tekniska produkter. Vår 

naturliga nyfikenhet och insikt att testa och undersöka saker spelar en stor roll i vårt tidiga 

tekniska lärande. I vårt vardagsliv finns teknik och tekniska produkter och därför anser de att 

blir vårt samspel med teknik är därmed både livslångt och omfattande. Författarna anser att 

alla människor använder eller är påverkade av teknik i sin vardag.  

 

Ett tredje sätt att definiera teknik på är att både barn och vuxna konsumerar teknik och 

vetenskap anser Siraj Blatchford & Macleod Brudenell (1999, s. 1). När en konsument till 

exempel väljer en tandborste tänker den kanske på dess design, hur den känns i handen, hur 

den passar i munnen, borstens hårdhet, tandborstens storlek, tandborstens känsla och 

effektivitet. Tandborsten, så som många andra tekniska produkter, är skapad av någon annans 

tekniska kunnande som människor använder sig av varje dag. De menar att vi människor 

försöker hitta förklaringar för sådant vi upplever. Vi mäter och provar olika tekniska 

lösningar. Detta leder till att vi människor tillverkar saker som mat, kläder eller andra saker.  

Pedagogens betydelse i tekniklärandet   
I den litteratur vi tagit del av framgår det att pedagogers kunskap och förståelse, deras 

reflektion över det egna arbetet och deras barnsyn är faktorer som påverkar hur arbetet med 

teknik på förskolan utförs. Dessa faktorer påverkar i vilken omfattning teknikundervisning 

sker. Därför vill vi belysa dessa i följande avsnitt. Litteraturen pekar på att dokumentation är 

viktigt för att få syn på tekniken i vardagen. Den är viktig för att se barnens och pedagogernas 

tekniska lärande. I dokumentationen kan pedagoger upptäcka teknisk lärande från en annan 

lärprocess. Mycket av litteraturen om teknik menar att det är viktigt att genom reflektioner 

diskutera vad teknik är. Vilken barnsyn pedagogerna har som arbetar med barnen avgör i 

vilken utsträckning och omfattning de arbetar med teknik.  

 

När det gäller pedagogers kunskap och förståelse beskriver Bjurulf (2011, ss. 48, 50) att det 

finns studier som visar att lärarens förståelse för teknik påverkar hur de arbetar. Detta 

påverkar i sin tur barnens förståelse och deras lärande om teknik. Lärarens utbildning, både 

vad gäller innehåll och längd, har en avgörande betydelse för om läraren ska känna sig trygg 

med teknikundervisning. Utbildningen är avgörande för hur engagerad läraren blir. Om lärare 

saknar utbildning inom teknik finns det en viss risk att undervisning i teknik inte sker alls. 

Bjurulf menar vidare att det är viktigt att pedagoger har riktiga tekniska begrepp och att de 

används tillsammans med barnen för att ge dem ord som de med tiden kan använda sig av 

tillsammans med andra.  

 

Om pedagogerna är medvetna om vilka förmågor de vill att barnen ska utveckla en förståelse 

kring, till exempel teknik, är det lätt att använda sig av vardagssituationer i förskolan. Genom 

dessa situationer kan pedagoger och barn tillsammans reflektera och problematisera över dess 

innehåll och lära sig mera om hur de ska arbeta vidare (Pramling Samuelsson och Mårdsjö 

Olsson, 2007, s. 43). När det gäller pedagogers reflektion över det egna arbetet, till exempel 

teknik, betonar Lenz (1998, ss. 69, 71) vikten av reflektion. Hon menar att lärande inte bara 

sker genom utbildning. För att verksamheten ska bli lärande krävs reflektion. Lenz beskriver 

ett reflekterande och ett medforskande förhållningssätt. Detta förhållningssätt fyller en viktig 
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funktion. Att utveckla det egna arbetet, skapa kunskap leder till utvärdering och fortbildning. 

En grund för hela denna tanke är att diskutera och reflektera kring dokumentation. Utan detta 

sker ingen utveckling eller förändring. Lenz anser att det inte räcker att dokumentera och sätta 

upp dokumentationen på väggen för att utveckling ska ske. Ett reflekterande arbetssätt innebär 

att pedagoger får en möjlighet att ompröva och bygga vidare på beprövad erfarenhet, och att 

göra nya erfarenheter av barns lärande, om exempelvis teknik. Dokumentation och 

reflektioner som uppstår mellan pedagoger berättar även något om det förhållningssätt och 

barnsyn pedagogerna har. Detta avspeglar det sätt man väljer att arbeta med barnen, hur man 

dokumenterar och formar miljön på. (Lenz, 1998, s. 17). Detta är något som Forsberg och 

Holmlund argumenterar för i följande stycke.  

 

När det gäller pedagogers barnsyn belyser Forsberg och Holmlund (1990, ss. 33, 35) att 

pedagogers syn på barn och kunskap har betydelse för hur verksamheten utformas, och 

därmed tekniken. Synen på barnet och hur barnet skapar kunskap påverkar även 

verksamheten. För att kunna vägleda barnen krävs insikt i barnets kunskaper och erfarenheter. 

Genom den förståelsen kan pedagogen bygga vidare och utmana barnets utforskande. 

Forsberg och Holmlund (1990, ss. 52-55) belyser vikten av att pedagogerna är aktiva i 

barnens inlärningsprocesser.  

Arbetet med teknik 
I den litteratur vi tagit del av framgår det att arbetssätt, miljöer och material är faktorer som 

påverkar barnens tekniska kunnande. Vi kommer i detta avsnitt ta upp dessa tre faktorer i 

avsnitt som behandlar detta. Nedan följer ett avsnitt om arbetssätt i förskolan, sedan tekniska 

miljöer i förskolan. Sist presenterar vi tekniskt material i förskolan.  

Arbetssätt i förskolan 

Här behandlar vi olika arbetssätt, redskap som pedagoger kan använda sig av för att arbeta 

med teknik i förskolan. Enligt litteraturen ökas barns tekniska kunnande genom dessa sätt att 

arbeta på. Observationer, reflektion, uppmuntran, utmanande, att ta till vara på barnens 

nyfikenhet, att arbeta problemlösande och skapa tillfällen för samspel och kommunikation 

mellan barnen är alla sätt att bidra till barns tekniska kunnande. Dessa olika arbetssätt 

presenterar vi mer ingående nedan.  

 

Att observera barn och arbeta utifrån detta i verksamhet är viktigt för pedagogerna anser 

Andersson (1996, s. 59). Han menar att det är genom att läraren lyssnar och iakttar på ett 

positivt sätt som pedagogen får en uppfattning om elevens sätt att tänka. Det hjälper 

pedagogen att utmana barnet. Siraj Blatchford & Macleod Brudenell (1999, s. 16-19) anser att 

barn lär sig genom att observera och imitera människor, situationer och saker. De menar att 

för pedagoger är det bra att fundera på hur barnet har tänkt. När barn frågar om en sak, gör ett 

val eller urval, har barnet förmodligen gjort en observation som leder fram till detta val. De 

observationer som barnet gör är viktiga för pedagoger att se och utvärdera. De väljer ut 

favoritsaker och blir påverkade av faktorer så som föräldrar, kompisar mm. För att lära barnen 

mer är det därför viktigt att studera hur de gör sina val, urval och hur de handlar utifrån sina 

observationer. Det blir därför viktigt för oss vuxna att observera barnen. Smidt (2010) menar 

att för pedagogen/läraren är det viktigt att planera och ordna med tillfällen till interaktion 

mellan barnen och mellan barn och vuxna. Det är därför viktigt att som pedagog lägga ner tid 

på att undersöka och observera vilka erfarenheter och kulturella redskap deras elever har för 

att kunna använda dessa i undervisningen (Smidt, 2010, s. 183). Piaget ansåg att våra 

tankestrukturer gör vår perception selektiv. Våra observationer är inte objektiva utan 

påverkade av den teori vi har när vi tittar på den. Våra tankestrukturer påverkar inte bara det 
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vi ser utan även det vi gör. Våra tankestrukturer påverkar vad vi vet och hur vi förstår, vad vi 

iakttar och hur vi handlar. Genom att läraren lyssnar och iakttar får läraren en uppfattning om 

elevens föreställningar och kan utifrån dessa arbeta vidare, med till exempel teknik 

(Andersson, 1996, s. 59). 

 

Ett reflekterande och medforskande förhållningssätt ger barnen möjligheter att utvecklas i sitt 

lärande (Lenz, 1998, s. 69).  Forslund och Holmlund (1996, ss. 53-55) menar att genom att 

pedagogen ställer utmanande frågor till barnet kan barnet att reflektera över sitt pågående 

arbete. ”Berätta vad du gör!”, ”Vad händer när du gör sådär?”. Forslund och Holmlund menar 

att pedagogernas engagemang och intresse väcker engagemang och reflektion hos barnet. 

Siraj Blatchford & Macleod Brudenell (1999, s. 20) anser att om pedagoger arbetar med 

reflektion, experiment och att ställa hypoteser ökar detta barnens tekniska vetenskapliga 

kunnande. Även Pramling (1997, s. 32) menar att naturvetenskap handlar om att lära sig 

observera, ställa frågor och reflektera över sina iakttagelser. Hon menar att barn erfar världen 

kring sig genom upptäckande och utforskande.  

 

Att utmana och uppmuntra barnen är viktigt enligt Forsberg och Holmlund (1990, s. 26). De 

beskriver hur pedagogen kan utmana barns tekniska tänkande och förmåga att lösa problem, 

genom att ge dem utmanande uppgifter som är angelägna och roliga för dem. Konkreta 

uppgifter som utmanar och lockar dem eftersom det är något barn kan relatera till, ttill 

exempel hur kan vi bygga en lådbil som går att styra? Forsberg och Holmberg (1990, s. 39) 

menar att det är viktigt att pedagogen utgår från just den aktuella barngruppens erfarenheter 

när man planerar vilket innehåll och vilka metoder de ska använda sig av för att ta sig an olika 

uppgifter. Siraj Blatchford & Macleod Brudenell (1999, s. 1) menar att för att stödja barnen i 

deras tekniska utveckling måste pedagoger uppmuntra barnen. Det är viktigt att pedagoger ser 

saker ur barnens perspektiv, uppmuntrar, hjälpa dem i deras projekt och att vidga barnens 

perspektiv. Forsberg & Holmlund (1996) anser att när pedagoger utmanar barnen och sätter 

barnens upptäckter i meningsfulla sammanhang hjälper de barnen att själva finna tekniska 

lösningar.  När barnet får beskriva och demonstrera vad de gör, beskriver de samtidigt vad de 

lärt sig. De får en förståelse av orsak och verkan, menar Forsberg och Holmlund (1996, s. 35). 

 

Att ta vara på barns nyfikenhet till teknik är viktigt enligt Siraj Blatchford & Macleod 

Brudenell (1999, ss. 1, 20). De menar att lära ihop med barnen och att aktivt engagera sig, 

fundera, ifrågasätta, och att pedagogerna själva är nyfikna är viktigt. De anser även att det 

finns två saker som är viktiga för att uppmuntra barnens nyfikenhet. Det är kunnande och 

förståelse för teknik. Att fånga upp barnens funderingar frågor är viktigt. Det är dessutom 

viktigt att upptäcka tillfällen där barnen kan lära sig teknik. De menar att det finns många sätt 

som man hjälpa barn bli mer nyfikna och mer upptäcktslystna. Att upptäcka och utforska mer 

i förskolan och göra fler experiment är ett sätt. Barnens nyfikenhet kan ibland hitta frågor som 

pedagoger inte har svaret på Blatchford & Macleod Brudenell menar att det är viktigt att veta 

att teknik och vetenskap gör ständiga framsteg och det är omöjligt att veta allt inom ämnet. 

Pedagoger kommer inte alltid veta svaren på barnens frågor, men tillsammans med barnen 

kan pedagoger hitta litteratur som ger svar på barnens frågor. (Siraj Blatchford & Macleod 

Brudenell, 1999, ss. 1, 20). 

 

Att arbeta probleminriktat har visat sig vara en fördel för att öka förståelsen för teknik hos 

barn. Det har även visat sig att kreativitet ofta är grunden för att lösa problem. I en kreativ 

miljö får eleverna en vana att lösa problem och reflektera över lösningar (Ginner & Matsson, 

1996, s. 150). Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007, ss. 39, 48) menar att det är 

variationen av erfarenheter som leder till utveckling. Alla de olika erfarenheter barnen får 
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uppleva på förskolan skiljer sig ifrån varandra och ger nya perspektiv. Detta leder i sin tur till 

nya erfarenheter. Denna kontinuerliga process ger barnet nya frågor, idéer och fördjupad 

förståelse. Förståelsen som erfarenheterna ger, gör att barnen ser nya möjligheter i vardagen. 

Barnen börjar då se sig själv som en lärande individ som kan lösa problem. Pedagogens 

uppmuntran bör riktas mot barns ansträngningar att söka lösningar på sina problem snarare än 

på resultat. Barns egna erfarenheter och sökande efter lösningar ger dem självförtroende att 

fortsätta upptäcka och undersöka. Genom detta upptäckande får och reviderar barnen sina 

kunskaper, anser Elstgeest (1996, ss. 25-26). Han menar att om resultatet inte är ”rätt”, så kan 

det leda till fortsatta undersökningar som gör att barnet kommer till andra slutsatser. Forsberg 

& Holmlund (1990, s. 35) anser även de att upptäcka, analysera och lösa problem är tekniska 

inslag som är ovärderliga för barn.  

 

Kommunikation och samarbete barn emellan är viktigt anser Harlen (1997, s. 5). Hon menar 

att inlärning sker genom att vi låter färdigheter, attityder och begrepp utvecklas sida vid sida. 

Det är därför av vikt hur barn lär sig, och inte bara vad de lär sig. Det är även viktigt att 

aktiviteter som görs med barn leder till både erfarenheter och tankar. Tanken gynnas av att 

man byter erfarenheter med andra, av kommunikation Bjurulf (2013, s. 71) belyser vilken 

tillgång barnen kan vara för varandra när de arbetar med teknik. Barnen kan komma fram till 

olika lösningar på samma problem och de olika lösningarna kan med fördel jämföras med 

varandra för att visa på att man kan finna lösningar på olika sätt. Bjurulf (2013, s. 71) menar 

att det sällan finns ett rätt eller fel och att alla barn kan känna att de kan lyckas.   

Tekniska miljöer i förskolan 

Här tar vi upp miljöer i förskolan där teknik finns och hur pedagoger kan öka barns tekniska 

kunnande.  

 

När det gäller teknik i vardagen menar Bjurulf (2013, s. 17) att barnen möter teknik överallt. 

Det är därför viktigt att pedagogen kan urskilja tekniken och innebörden av olika begrepp, för 

att kunna bidra till att barnen får upptäcka tekniken i förskolan. Bjurulf menar att teknik kan 

finnas i sandlådan, vattenleken, i rutschkanan, på cykeln, vid matbordet och så vidare. 

Forsberg och Holmlund (1990, ss. 33, 35) anser att för att teknik ska få betydelse för barnen 

måste de få utforska teknik utifrån kunskap och erfarenhet. Först då blir teknik relevant för 

barnet och verksamheten. Barnet bör därför få utforska teknik som de har erfarenhet av och 

som de möter i sitt vardagliga liv. Siraj Blatchford & Macleod-Brudenell (1999, s. 1) menar 

att upptäcka teknik är något som görs i vardagen och inte vid enstaka tillfällen. Det är 

dessutom viktigt att sätta sig in i barnens roll, vad de ser och att se saker ur deras perspektiv. 

Om pedagogen lär barnen mer om hur vardagliga saker som till exempel glödlampor och 

fönsterspärrar fungerar hjälper de barnen öka deras förståelse för funktionalitet, krafter och 

tekniska system.  

 

När barn leker kommer de naturligt i kontakt med teknik menar Brogren & Jonasson (2010, s. 

95). De menar att det då blir viktigt för pedagogerna att göra barnen uppmärksamma på vad 

teknik är. Allt i vår vardag handlar om teknik. De menar att teknik finns på lekplatser, 

sandredskap, leksaker, cyklar, vatten, lampor, färger m.m. där barn leker. Siraj Blatchford & 

Macleod Brudenell (1999, s. 32) anser att lek ger barnen möjligheter att interagera med 

miljön. Det ger barnen möjligheter att prova nya idéer och erfarenheter. Leken ger barnen 

möjligheter att observera och få nya erfarenheter. Leken är flexibel och experimentell i sin 

natur. Den möjliggör abstrakta tankar att bli konkreta i leken, att barn i leken kan gå från 

abstrakt tanke till konkret verklighet. Ett exempel på detta är när ett papper kan bli ett 

flygplan. Detta hjälper barn med problemlösning. I leken kan barnen experimentera vad man 
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kan använda olika objekt till. Siraj Blatchford & Macleod Brudenell (1999, s. 34) menar att 

lek skapar och kräver ett divergent tänkande. Detta är kärnan i vetenskap, design och teknik. I 

leken behöver barnen utveckla kreativitet, experimentera och vara öppna och positiva, ta 

risker, blanda gamla och nya erfarenheter och se problem ur olika synvinklar. Piaget ansåg att 

leken är viktig för den kognitiva utvecklingen. I leken praktiserar barnet sina kunskaper och 

utformar nytt innehåll i sina tankar. Detta gör barnen genom att repetera, förändra och 

fördjupa sina kunskaper genom att till exempel imitera andra. Genom nya erfarenheter i 

samspelet med andra, både andra barn och vuxna, konfronteras barnet med nya tankar och 

idéer som utmanar barnets tankemönster i till exempel teknik (Forsberg & Holmlund, 1990, 

ss. 19-20). 

 

Att använda digitala redskap kan vara en resurs. Med kompetensutveckling hos pedagoger 

och viljan att upptäcka i vilka sammanhang dessa redskap kan användas är dessa ett bra 

verktyg menar Bjurulf (2013, ss. 88-89, 90, 92). Vidare anser Bjurulf att för att barnen ska få 

möjligheter att utveckla en digital kompetens krävs det att pedagogerna är tillåtande. Det 

krävs att pedagoger har ett kritiskt förhållningssätt till de digitala redskapen. Om barn och 

pedagoger tillsammans utforskar och använder sig av digitala och andra tekniska redskap för 

att utveckla tekniska förmågor, ges barnen förutsättningar att kunna välja vilka redskap som 

passar vid olika situationer. Bjurulf påpekar därmed att det inte räcker att det finns digitala 

verktyg tillgängliga. Finns det inte kompetens hos pedagogerna för att använda dem kreativt 

och för att utmana barnen fyller de inte sitt syfte.  

 

Genom att problematisera sagor blir det ett sätt att utforska och upptäcka teknik menar Bjurulf 

(2013, ss. 76-77). Barnen kan genom sagan utforska sina tekniska förmågor. Utifrån sagan 

kan barnen få i uppgift att tillverka hem, möbler och kläder åt sagokaraktärerna. Genom att på 

olika sätt konstruera lösningar kan barnen prova olika material och hur de kan bearbetas på 

varierande sätt. Materialet och verktygen blir naturliga samtalsämnen att diskutera kring. 

Därigenom får barnen fundera över funktionen i verktygen och vilka faktorer som har 

betydelse för konstruktionen. Sagorna erbjuder även problemlösningar, ett karaktäriserande 

drag för teknik. Tillsammans kan barnen lösa hur de ska kunna ta sig upp på berget för att 

rädda draken från prinsessan.  

 

Barns skapande, och deras användande av olika tekniska verktyg, som exempelvis saxar, filar, 

linjaler, kompasser beror till stor del av barnens finmotorik och öga-hand-koordination. 

Denna motoriska skicklighet byggs upp av erfarenheter och övning och där har pedagogen en 

roll att utmana barnen i material. Jos Elstgeest (1996, ss. 21-23) beskriver vidare hur 

pedagogen kan utöva vetenskap tillsammans med barnen. Genom att berika deras miljö, 

tillföra material och ställa frågor som stimulerar till fler frågor samt att uppmuntra barnen till 

att undersöka. Genom att få utforska sin värld, utvecklar barnen sin förmåga att lösa problem 

och att föra resonemang.  

Tekniskt material i förskolan 

Här tar vi upp olika material pedagoger kan använda i förskolan för att stimulera och utmana 

barnens tekniska tänkande och öka deras tekniska kunskaper.  

 

Elstgeest (1997, s. 25) menar att barn i sin vardag undersöker saker ur sina egna perspektiv. 

De försöker nå resultat genom att undersöka olika möjligheter att lösa sina problem på. Enligt 

Elstgeest menar han att beroende på omständigheter av ålder, begåvning, tidigare 

erfarenheter, och tillgängligt material kommer barnets lösningar skifta i kvalité. Det finns 

många tillfällen till konstruktion på förskolan menar Siraj Blatchford & Macleod Brudenell 
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(1999, ss. 24, 27) Ibland uppmuntrar pedagoger barnen att bygga och konstruera saker och 

ibland kan barnen komma på en egen design. Det är bra att barnen får använda en stor 

variation av material för då lär de sig om olika material, strukturer och olika tekniker. 

Elstgeest (1996, ss. 21-23) menar att pedagogens uppgift är att etablera ett nära samarbete 

med barnen och förse barnen med lämpligt material. 

 

Trageton, (2009, s. 116) anser att i konstruktionsleken behövs ostrukturerade, formbara 

material. Genom att använda öppet material stimulerar det barnens fantasi och de kan själva 

skapa det de behöver för sin lek. I den tredimensionella konstruktionsleken finns det en 

uppsjö av olika material som barnen kan utforska. Han beskriver vidare att allt material eller 

skapandemedier har olika formningsegenskaper och är lämpar sig att användas i olika syften. 

Nedan beskriver vi Tragetons syn på olika material och dess syfte.   

 

Plastiska media har någon fast form och därför kan formas i all oändlighet menar Trageton 

(2009, s. 116). Sand och lera är exempel på detta, Genom att tillsätta vatten kan man förändra 

sandens och lerans egenskaper. Plastelina, trolldeg och play-doh, som ofta finns på förskolor 

räknas också till denna gruppering av material, men kan inte formas på samma sätt som leran. 

Sandens egenskaper lämpar sig bäst för skapande av rum.  

 

Konstruktiva media karaktäriseras av att den har en på förhand given geometrisk grundform. 

Materialet kan användas till att bygga ihop nya komplexa helheter. Konstruktion med 

byggklossar, med undantag av Lego, håller ihop med hjälp av tyngdlagen. Traditionella 

byggklossar av trä kan, varieras med t.ex. mjölkförpackningar, konservburkar och toarullar. 

Genom att bygga med dessa material kan barnen utforska tyngdlagen. Naturmaterial som 

kottar, pinnar och stenar, kan kategoriseras som fasta material. Slöjdmaterial och material som 

tidigare benämnts som skräp, numera som berikande material, hör också hit (Trageton, 2009, 

s. 116).  

 

I de Fasta materialen är de geometriska formerna givna. Barnen kan lägga till och 

sammanfoga på olika sätt beroende på vad man vill skapa. Lim, tejp, skruv och spik kan 

användas till att få det fasta materialet att hålla ihop. När barnet leker med de fasta materialet 

är det formens egenskap som eftertraktas. Om barnet vill ha egenskapen av en cylinder, så 

spelar det kanske ingen roll om cylindern är en hushållsrulle eller ett plaströr. Till de flexibla 

materialen hör metalltråg, ståltrådsnät, snören, garn och textilier kategoriseras som flexibla 

material, som kan ändra form genom att böjas. Även böjligt naturmaterial hör hit. Flexibla 

material använder barn ofta tillsammans med fasta material (Trageton, 2009, s. 116). 
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Teoretisk ram 
I detta stycke följer en beskrivning av den teoretiska utgångspunkten vi har valt att analysera 

vårt resultat utifrån. Nedan beskriver vi även hur det sociokulturella perspektivet förhåller sig 

till vår studie.  

 

Det sociokulturella perspektivet bidrar till att förstå förskollärares beskrivningar i vår studie. 

Vygotskij är en psykolog som haft stort inflytande på synen på inlärning. När vi tittat närmre 

på hans sociokulturella teori ser vi att hans syn kring lärande där lek, miljö, möjligheter, 

samspel, utbyte av tankar, inflytande och att pedagogen vägleder till möjligheter. När vi 

analyserar de intervjuade förskollärarnas svar kan vi urskilja många av Vygotskijs tankar. 

Samspelet med omgivningen var en avgörande tanke för Vygotskij. Flera förskollärare 

beskriver även situationer i vardagen där omgivningen är en avgörande faktor för deras arbete 

med barnen. Förskollärarna ställer problemlösande frågor till barnen, för att uppmuntra 

barnen att själva komma fram till olika lösningar. De vill inte servera lösningar till barnen 

utan vill att de själva ska utforska och prova för att komma fram till egna svar. Barnen får lära 

sig urskilja problem och se lösningar. Genom att komma fram till lösningar själva, eller 

tillsammans med kompisar lär sig barnen mycket mer, menar de. Det kan handla om att få fart 

på gungan, att nå något på en hylla eller att få ljus på ljusbordet. Lärandet är socialt och andra 

människor har en stor roll i lärandet. Detta är ytterligare en punkt där förskollärarna och 

Vygotskijs tankar vävs samman i denna studie.  

 

Vygotskij ansåg att pedagogen hade en viktig roll för barnets inlärning. Pedagogen utmanar 

barnet och ger barnet vägledning och möjlighet att imitera. Genom vägledningen och att låta 

barnet klara uppgifter i samarbete med pedagogen ansåg Vygotskij att barnet så småningom 

skulle bli mer självständigt. Vygotskij menade vidare att pedagogen ska intressera sig för 

barnets möjligheter till utveckling och skapa förutsättningar för samarbetssituationer där 

pedagogen kan vägleda och stimulera barnet till att tänka och handla självständigt (Forsberg 

& Holmlund, 1990, ss. 20, 31).  

 

Lärandet är socialt och andra människor har en stor roll i lärandet anser Vygotskij. Han ansåg 

även att barn i samspel med andra lär sig och då behöver den andra parten inte nödvändigtvis 

vara en vuxen. Den andra parten i lärandet bör dock vara mer kompetent inom det lärande 

området (Smidt, 2010, ss. 122, 173, 183). I en social miljö som tillåter barn att delta och få 

inflytande, ges möjligheter att observera, imitera och utveckla mentala förmågor. Språket gör 

att barn utvecklar en medvetenhet om sig själv och sitt eget beteende (Lindahl, 2002, s. 113).  

Samspelet med omgivningen är en avgörande tanke för Vygotskij. Två barn kan gå två helt 

olika utvecklings- och lärandevägar beroende på variation i samspelet. Barn som handleds av 

en vuxen, eller en äldre skickligare kamrat och bjuds in i olika kulturella aktiviteter får 

möjligheter att skapa tankeverktyg ”tools for thinking”. På detta sätt kan barn få möjlighet att 

använda mer avancerade problemlösningsstrategier, eftersom de först får öva sig i ett socialt 

sammanhang. Vygotskij menade även att barn utvecklas om de får delta i aktiviteter som är 

något högre än sin nuvarande kompetens, men ligger i en zon som utgör skillnaden mellan det 

barnet kan prestera på egen hand och vad den kan prestera med hjälp av andra. Genom 

samspel med vuxna eller kamrater som kommit längre i sin kunskap kan barnen utveckla 

färdigheter den inte hade utvecklat på egen hand (Lindahl, 2002, s. 113). 

 

Upplevelser leder till kunskap ansåg Vygotskij (2006, ss. 20, 37) Ju mer barnet har hört, sett 

och upplevt desto mer vet barnet. Innehållet i barnets vetande blir mer verklighetsbaserat och 

detta leder enligt Vygotskij till en mer betydelsefull och produktivare fantasi. Miljö, 

möjligheter och den tid man lever i påverkar uppfinnandet och skapandet.  
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Metod 
I metodavsnittet redogör vi för vårt val av kvalitativ studie med intervju som redskap. 

Därefter beskriver vi vårt urval och hur vi genomförde intervjuerna med hänsyn till 

forskningsetiska principer, följt av trovärdighet och tillförlitlighet och analys/bearbetning. 

 

Kvalitativ studie 
För att undersöka hur förskollärare ser på sitt uppdrag att arbeta med teknik i förskolan, 

genomförde vi en kvalitativ undersökning med intervju som redskap. Kvalitativ i den 

bemärkelsen att vi är intresserade av att förstå och få mer kunskap i hur man kan arbeta med 

teknik i förskolan. Avsikten är inte att generalisera eller jämföra olika förskolors arbetssätt.  

Då syftet är att undersöka hur förskollärare resonerar kring att arbeta med teknik i förskolan 

och att få en inblick i hur arbetet med teknik kan yttra sig i förskolan, har vi valt att göra en 

kvalitativ studie enligt Stukát (2011, ss. 36-37) grundar det sig på att man vill beskriva och 

förstå det fenomen man undersöker. 

 

Intervju 
Intervju är en speciell form av samtal där syftet är att samla in information. Kvalitativ intervju 

är en metod för att undersöka, upptäcka och förstå egenskapen eller beskaffenheten hos 

någonting (Starrin & Renck, 1996, ss. 52-69). Lantz (2007, s. 29) menar att intervjuer kan 

utformas på många olika sätt och de olika intervjumetoderna ger olika data, beskriver olika 

sammanhang och ger olika resultat och därmed olika slutsatser. 

 

Vi använde oss av en semistrukturerad intervjumetod (Stukát, 2011, s. 44) för möjligheten att 

kunna gå in på djupet och få utförligare beskrivningar av förskollärarnas syn på teknik i 

förskolan. I en semistrukturerad intervju utgår intervjuaren från ämnesområdet, med en 

uppsättning teman eller ämnen, och använder sig av några huvudfrågor som ställs till samtliga 

i undersökningen (se bilaga 1:3 Våra teman). Utifrån våra teman formulerade vi våra 

huvudfrågor, de användes också som stöd under intervjun för att hålla fokus på det vi ville 

veta mer om. Metoden är anpassningsbar och det finns utrymme att följa upp huvudfrågorna 

med anpassade frågor utifrån de individuella svaren. 

Följdfrågor: ”Vad menar du med det?”, ”Kan du berätta mer?”, ”Har jag uppfattat dig rätt om 

jag tror att din uppfattning är…?”  

Urval 
Den urvalsgrupp vi valde att genomföra studien på var 12 förskollärare från tio olika 

förskolor, i våra hemkommuner i västra Sverige. Vi valde att endast tillfråga förskollärares 

om deltagande i undersökningen eftersom det enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 

2010, s. 11) är ”förskollärare som ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att 

barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för teknik” (Lpfö 98 rev. 2010), medan 

arbetslaget har ett gemensamt ansvar för att ”utmana barns nyfikenhet och begynnande 

förståelse för teknik” (Lpfö 98 rev. 2010). Eftersom förskollärare har ett särskilt ansvar för att 

arbetet i barngrupp genomförs, samtidigt som de har ett delat ansvar med arbetslaget, 

representerar de både yrkeskategorin och arbetslaget.  

 

Vi valde att genomföra undersökningen i våra hemkommuner men valde bort de enheter vi 

själva är verksamma inom på grund av att vi inte ville ha någon relation till intervjudeltagarna 

eller arbeta under samma förskolechef som dem. De deltagande förskollärarna fick vi kontakt 

med via förskolechefer i de två kommunerna. Vi e-postade vår förfrågan och missivbrev till 
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förskolecheferna och bad dem vidarebefordra till förskollärare inom deras enheter. Om 

förskolecheferna valde att skicka ut förfrågan till alla förskollärare inom deras enheter, eller 

om de gjorde ett urval, är vi inte medvetna om. Vi skickade också förfrågan till förskolechefer 

i grannkommunerna, men där fick vi ingen respons. 

 

Förskollärarna som var intresserade av att delta tog sedan kontakt med oss för att bestämma 

tid för intervju. Målet var att intervjua 6-8 förskollärare. 12 förskollärare visade intresse för 

att delta i undersökningen och vi valde att genomföra intervjuerna med samtliga. Det 

resulterade i intervjuer med förskollärare från tio förskolor. På två av förskolorna 

genomfördes intervjuer med två förskollärare, varav intervjuerna på den ena förskolan 

genomfördes som en gruppintervju, eftersom deltagarna som arbetar på samma avdelning 

önskade det. 

 

Förskollärarna i undersökningen har allt från ett till 28 års erfarenhet av arbete i förskolan, 

hälften av deltagarna arbetade som barnskötare innan utbildningen. De tog examen mellan 

1997-2013. En av förskollärarna har teknisk bakgrund, både genom utbildning och 

arbetslivserfarenhet. En annan förskollärare arbetar på en förskola där de är just nu har särskilt 

fokus på naturvetenskap och teknik. En tredje läser just nu en kurs om teknik (7,5 hp) på 

högskola. 

Genomförande 
Samtliga intervjuer genomfördes på de deltagande förskollärarnas arbetsplatser. Varje 

deltagare intervjuades i 30-45 minuter. I det fall där två förskollärare intervjuades tillsammans 

fick de samma tidsutrymme som övriga deltagare. Vi intervjuade sex förskollärare vardera.  

Intervjuerna spelades in för att senare kunna skrivas ner och återberättas tillförlitligt, utan att 

missa relevanta beskrivningar. För att ge de deltagande möjlighet att förbereda sig inför 

intervjun och komma på exempel på hur de tänker om och arbetar med teknik bad vi dem att 

ta med konkreta exempel till intervjun (se bilaga 2:3 Missivbrev). 

Forskningsetik 

Vi har tagit del av de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002, ss. 6-14) redogör 

för när det gäller grundläggande individskyddskrav. Det finns fyra allmänna huvudkrav på 

forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

För att uppfylla de forskningsetiska principerna om informationskravet informerades 

deltagarna om undersökningens syfte, och generellt vad frågorna skulle komma att handla om, 

i det missivbrev som skickades ut i samband med förfrågan om deltagande. I missivbrevet 

informerades deltagarna även om att deltagandet är helt frivilligt och de närsomhelst kan välja 

att avbryta intervjun och att de uppgifter vi samlar in endast kommer att användas i vårt 

examensarbete, enligt samtyckes- och nyttjandekravet. Enligt konfidentialitetskravet 

informerades deltagarna också om att vi inte nämner namn, varken på förskollärarna eller 

vilka förskolor de arbetar på. 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

För att en intervju ska få ett värde som datainsamlingsmetod menar Lantz (2007) att det krävs 

att datainsamlingen kan granskas kritiskt i syftet att undersöka frågorna. Har intervjuaren 

ställt de frågor som krävs och har intervjuaren fångat intervjupersonens uppfattning. En väl 

genomförd intervju ska även ge data som är tillförlitliga, giltiga och det ska vara möjligt för 

läsarna att kritiskt granska slutsatserna (Lantz, 2007, s. 9). Våra huvudfrågor gav struktur på 
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samtalet oavsett vem som genomförde intervjun och bidrog till att intervjun höll sig till sak, 

för att kunna sammanställa och analysera den insamlade datan.  

 

Starrin & Renck (1996, s. 58) beskriver att i den kvalitativa intervjun reagerar och påverkar 

intervjuaren och intervjupersonen varandra. Detta gör att det kan ses som att intervjuaren 

påverkar resultatet. Intervjun är en konversation som ska tolkas, och målet är att neutralisera 

intervjuaren och situationen så att man kan urskilja intervjupersonens uppfattningar. Under 

intervjun försökte vi hålla oss neutrala även om deltagarna i vissa fall sökte bekräftelse av 

sina utsagor. Vi försökte att bekräfta att vi förstod deras redogörelser, samtidigt som vi 

undvek att lägga in egna värderingar under intervjun.  

 

För att deltagarna skulle känna sig trygga i intervjusituationen genomfördes intervjuerna på 

deras egna arbetsplatser. Då vi själva är yrkesverksamma pedagoger valde vi för 

undersökningens trovärdighet att inte intervjua kollegor som vi arbetar med. Svenningsson 

(2003, s. 64) menar att en undersökning kan fånga verkligheten mer eller mindre. Olika 

metoder har sin känslighet då det gäller validitet. Den intervjuades svar kan påverkas av 

frågekonstruktioner, respondentens öppenhet och hur frågorna är konstruerade. Vi hade en 

semistrukturerad intervju med några huvudfrågor och sedan fick deltagarna tala fritt utifrån 

dem. 

 

Vi spelade in intervjuerna för att i efterhand kunna återge förskollärarnas beskrivningar 

ordagrant. Inspelningarna gav oss samtidigt möjlighet att uppfatta information som vi kanske 

annars skulle ha missat. Genom att spela in intervjuerna kunde vi fokusera på att lyssna till 

deras redogörelser och ställa följdfrågor som gav oss möjlighet för ytterligare förståelse för 

det som berättades. Kihlström (2007, s. 51) menar att inspelade intervjuer är en fördel, dels 

för att man får med allt som intervjudeltagaren säger och dels för att intervjuaren i efterhand 

lyssna på sig själv och höra om någon fråga ställts ledande eller på annat sätt påverkat 

intervjudeltagaren (Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007).  

Analys/bearbetning 

Bearbetning av intervjuerna 

Samtliga intervjuer spelades in för att sedan skrivas ner. Intervjuerna skrevs ner ordagrant 

efter varje intervjutillfälle. Vi lyssnade på korta sekvenser i taget och skrev därefter ner dem 

ordagrant för att försäkra oss om att ha fått med allt innan vi började analysera materialet. 

Intervjudeltagarna fick fingerade namn (namn som började på bokstäverna A-L) för att hålla 

dem anonyma, samtidigt som vi skulle kunna hålla isär deras svar under processen. Allt 

eftersom intervjuerna skrevs ner, delgav vi varandra intervjumaterialet för att kunna få ta del 

av samtliga intervjuer. När alla intervjuer skrivits ner, sammanställde vi de 12 deltagarnas 

svar som sedan sorterades in under våra frågeställningar. Så långt var materialet endast 

kategoriserat efter frågeställningarna.  

 

Materialet lästes igenom noga för att kategoriseras ytterligare. Vi försökte urskilja olika teman 

i förskollärarnas svar. Eftersom deltagarna har fått prata fritt utifrån några huvudfrågor, har de 

ibland återkommit till en fråga vid flera tillfällen under intervjun. Deras utsagor om hur de 

arbetar har även i vissa fall delvis fallit under flera kategorier av våra frågeställningar. Detta 

bidrog till att vi i deltagarnas svar lättare kunde urskilja och analysera innehållet, samtidigt 

som det blev svårare att kategorisera utifrån våra teman. Till slut valde vi att kategorisera 

resultatet med hjälp av syftet och frågeställningarna.  
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Sammanställning av resultatet  

I sammanställningen av resultatet har vi valt att sammanfatta materialet genom att tolka och 

referera till det deltagarna berättat om. Att återge det deltagarna berättar genom att referera, 

gör resultatet lättförståeligt och ger läsaren en tydlig översikt av undersökningen. Vi har 

ibland valt att ta med citat då intervjudeltagarna berättar om sin verksamhet. 
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Resultat 
I resultatet presenteras hur förskollärarna resonerar kring teknik i förskolan, hur de arbetar 

med teknik och vilka faktorer som påverkar pedagogernas arbete med teknik i förskolan.  

Förskollärarna resonerar kring teknik i förskolan 
Förskollärarna berättar om hur de resonerar kring att arbeta med teknik i förskolan. De 

beskriver att teknik är ett område de måste arbeta med mer och att det är viktigt att 

uppmärksamma tekniken i arbetet med barnen.  

 

Flera av förskollärarna beskriver teknik i förskolan som svårt. När det gäller att benämna 

teknik för barnen menar förskollärarna att de inte har tillräckligt med kunskap om teknik 

själva. Detta gör att de flesta av förskollärarna i undersökningen upplever att de inte arbetar 

med teknik, åtminstone inte i den utsträckning som de tror att de borde.  
 

Frederika: Teknik för mig, det är nått svårt. Man tänker på utvecklingen, nått som ska förklaras, 

och så ska vi omsätta det till våra barn när man inte själv förstår, när man inte själv brinner för det, 

då är det svårt att ”nu gör vi det”. 

 

Flertalet förskollärare anser att teknik är ett område som de måste arbeta med mer i 

verksamheten. Anja betonar att förskolan är en lärande institution, inte bara en förlängning av 

hemmet, och att arbetet med små barn handlar om att erbjuda dem upplevelsen av teknik mer 

än att diskutera tekniska problem och lösningar. Mer teknik i förskolan innebär inte 

nödvändigtvis att något annat viktigt i barns lärande och utveckling tas bort. ”Att använda sig 

av teknik, kan tvärtom resultera i att man får med fler delar av läroplanen.”, berättar Anja. 

 
Anja: Om vi lägger stor vikt vid teknik, så får vi med språket. Vi har med matten, och matte är 

enormt mycket språkval. Så vi får in rätt begrepp på saker. Så det är inte en stor och en liten pinne, 

det är en lång och en kort pinne. Och den långa pinnen funkar bättre att göra hävstång med än den 

korta pinnen. Så då har vi fått teknik, matte, språk i ett och samma moment. Naturvetenskapen är 

med där också. Jag ser inga direkta nackdelar med att lägga det (teknik) som ett större fokus. 

 

Alla förskollärare anser att det är viktigt att uppmärksamma tekniken i arbetet med barnen. En 

anledning, menar förskollärarna, är att ge barnen förståelse för vad teknik är så att det 

underlättar för dem i fortsatt lärande. Genom att uppmärksamma barnen på tekniken omkring 

dem, känner de igen ordet teknik och har en känsla av att kunna när de börjar i skolan. 

Pedagogerna i förskolan kan ge grundläggande förståelse för teknik. Mer kunskap om teknik 

tror förskollärarna genererar större intresse, både hos barn och pedagoger. Arbetet med teknik 

handlar om att ge barnen förutsättningar, både i skolan och i samhället. I vårt samhälle 

behöver man ha kunskap i hur teknik används, berättar de flesta förskollärarna.  

 

En del av att arbeta med teknik i förskolan är att bekanta sig med och lära sig använda digital 

teknik. Alla förskollärare nämner lärplattor och datorer som teknik barnen redan är bekanta 

med och att det är viktigt att barnen får digital kompetens. Daisy förtydligar att hon ser 

datorn, lärplattan och digitalkameran som tekniska verktyg eller hjälpmedel som barnen kan 

använda sig av. Digital kompetens ser hon som nödvändig i vårt samhälle och menar att det 

blir ett handikapp om man inte kan använda dem.  

 
Daisy: I vårt samhälle så måste man ju veta hur man ska använda teknik, hela tiden liksom. 

Överallt. Man kan ju inte betala räkningar, få information. Ta reda på saker, liksom. Så det är 

jätteviktigt att lära sig det, att man lär sig så att man kan. Det blir nästan som ett handikapp annars, 

liksom. Därför måste vi använda det som hjälpmedel redan i förskolan, som ett verktyg, som 

barnen kan använda, men vi ska ju inte ta bort nått annat.  
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Fler förskollärare uttrycker att användandet av lärplattan inte ska utesluta något annat, att man 

kan få kunskap på olika sätt, att lärplattan får användas som komplement. Ellinor säger att hon 

tror att det är viktigt för Sveriges framtid att intresset för teknik väcks hos barnen. Hon 

utvecklar denna tanke och menar att tekniken behövs för att fortsätta utvecklas som land, för 

att till exempel vara konkurrenskraftiga med nya uppfinningar. 
.           

Förskollärarna ställer sig positiva till att teknik är en del av läroplanens många mål. Några av 

förskollärarna har inför intervjun läst läroplanen och försökt sätta sig in i vad teknik 

egentligen innebär. Så här ser Hedvig att teknikmålen i läroplanen kan appliceras i hennes 

arbete: 

 
Hedvig: I läroplanen står det att man ska urskilja teknik i vardagen och undersöka hur enkel teknik 

fungerar.  Detta tycker jag att vi gör på vissa sätt. Barnen får utforska när de tvättar händerna. Om 

jag lyfter här på kranen så kommer vattnet, när jag trycker ner så kommer det inte mer vatten. Det 

är ett sätt att utforska hur enkel teknik fungerar. Att tända och släcka lampan är ett annat sätt att 

undersöka teknik. Sedan står det även att utveckla sin förmåga att bygga skapa och konstruera med 

olika tekniker, material och redskap. Det får de göra mycket, med hjälp av lego, klossar mm. De 

bygger mycket. Jag tycker vi får med lite teknik, men alldeles för lite. 

 

Det framgår att förskollärarna anser att det är viktigt att arbeta med teknik av olika orsaker, 

dels för att barnen ska få en upplevelse av teknik och dels för att få förståelse för vad teknik 

är. Förskollärarna talar om teknik som problemlösning, konstruktion, tekniska verktyg och 

hjälpmedel och digital kompetens. Det framgår också att förskollärarna tycker att de borde 

arbeta mer med teknik i verksamheten, för att ge förutsättningar i skolan och i samhället.  

Förskollärarnas arbete med teknik 
Förskollärarna berättar att de arbetar med teknik på flera olika sätt. De beskriver utforskande 

och problemlösande arbetssätt och om att se verksamheten utifrån ett teknikperspektiv, om 

möjligheter att fånga lärsituationer som uppstår i både planerade och oplanerade aktiviteter. 

De berättar också om att använda teknik som redskap i lärande. 

 
Daisy: Barnen är ju jätteduktiga och gör saker själva, men vi borde bli duktigare på att fånga upp 

det och uppmärksamma att de gör det kanske. De gör ju saker i leken som, och det var ju de som 

kom på det här med rören och så men man säger ju inte att det är teknik liksom, det gör man ju 

inte, och förklarar varför bilen kan rulla och varför kan bollen rulla, liksom, och så testar vi nått 

annat, en penna kanske, och där måste vi bli bättre på att komma på saker att testa då. Snö kanske 

på vintern och olika tyngder på sakerna, rullar det lika bra då? Spännande grejer man kan göra. 

Men man gör det inte av nån anledning. 

 

Frederika: Jag tror att det är viktigt att som pedagog, att uppmärksamma barnen i vad de gör och 

hur vi pratar med barnen kring det de upplever och gör. Det finns massor av teknik runtomkring 

dem hela tiden, men vi uppmärksammar väl inte dem på det.  

 

I början av intervjuerna berättar de flesta förskollärarna att de arbetar lite eller inte alls med 

teknik men under intervjuernas gång ger de flera exempel på tillfällen och aktiviteter där de i 

efterhand kan se teknik. Det framkommer att det är benämnandet och det medvetna arbetet 

med teknik som saknas i verksamheten, att pedagogerna inte synliggör tekniken de arbetar 

med, eller tekniken i vardagen för barnen. 

Utforskande och problemlösande arbetssätt  

Förskollärarna beskriver att de arbetar utifrån ett utforskande och problemlösande arbetssätt. 

De berättar om hur de utforskar och experimenterar med barnen. Bea beskriver hur hon och 
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barnen gjorde en studsboll av ett ägg som fick ligga i ättiksprit i ett dygn. Hon berättar också 

att barnen har fått göra eget papper och hur de utforskade hur det kommer sig att en skalad 

apelsin sjunker när den oskalade flyter. Frederika berättar om att de färgade vatten som de 

sedan frös till islyktor, och om att frysa flaskfärg och sedan måla med dem: 

 
Frederika: Ja, i vintras gjorde vi islyktor, bland annat, det är ju teknik. Vi färgade dem i olika 

färger och man gör det där hålet i mitten. Och vi hade teknik, vi frös flaskfärg och såg vad som 

hände med den, då kunde man måla med den och vad hände när den tinade? Så lite, lite teknik 

finns. Vi skulle kunna ha mycket mer. Vi hällde i flaskfärg i såna här glassformar som finns, och 

pinne i och så in i frysen, och så dan efter plockade vi ur den här. Och då var det ”Hur ska vi få ut 

den?”, ”Ska vi ha kallt eller varmt vatten?” ja, mycket problematisering och diskussioner. Vi kom 

överens om att prova med varmt vatten, då kom ju glassen upp då. Och så kan man måla med den, 

det funkar ju och vad händer liksom, det händer ju massa roligt med den här glassen. Till slut var 

det ju liksom, alla bara smeta med det, det smälte ju. Det blev en stor härlig gemensam teckning. 

Jättekul. 

 

Anja beskriver att de tillverkade olika typer av båtar med hjälp av återvinningsmaterial och 

hur barnen får prova sina hypoteser: 
 

Anja: Vi grejade med båtar, och då gjorde jag motorbåtar och segelbåtar med barnen, av 

mjölkkartonger, papper, pinnar och glasspinnar och gummisnodd liksom. Och bara att få gjort en 

motor av en glasspinne, som snurrade och sen när vi fått den att gå. Vad händer om jag snurrar 

pinnen åt andra hållet? Åt vilket håll kör båten då? Och det var ju nå’n som bara ”Den går 

baklänges!”. Så att de är ju liksom utforskande i det området. 

 

Cecilia beskriver experiment som något de presenterar för barnen och som barnen sedan får 

utforska vidare genom att själva utföra experimenten. Experimenten presenteras som 

aktiviteter, som barnen själva kan plocka fram när de vill utforska, på bestämda platser och 

avsatta tillfällen. 

 

Flera förskollärare beskriver situationer i vardagen där de ställer problemlösande frågor till 

barnen, för att uppmuntra dem att själva komma fram till olika lösningar. De vill inte servera 

lösningar till barnen utan vill att de själva ska utforska och prova för att komma fram till egna 

svar. Barnen får lära sig urskilja problem och se lösningar. Genom att komma fram till 

lösningar själva, eller tillsammans med kompisar lär sig barnen mycket mer, menar de. Det 

kan handla om att få fart på gungan, att nå något på en hylla eller att få ljus på ljusbordet. Bea 

och Jonna ger exempel på hur barnen får arbeta problemlösande: 
 

Bea: Det var barn som ville bygga hus av knäckebröd, och barnen får komma fram till vad de vill 

testa för att få knäckemackorna att sitta ihop. De testade med tejp, det höll ju inte så bra, så testade 

de ett vanligt limstift, det gick inte alls bra och sen så testade de med marvinlim också och då kom 

de fram till att de var tvungna att hålla ihop väldigt länge. En del barn tröttnade på det och gick, 

men sen så var det nå’n som hade sett mig använda en limpistol innan som kom på det, och då 

provade de den och såg ett resultat ganska snabbt och då kom de andra barnen tillbaka.  

 

Jonna beskriver hur de arbetar med att barnen får planera sina konstruktioner genom att innan 

de påbörjar konstruktionen tänka igenom vad de behöver för material och hur de ska gå 

tillväga: 

 
Jonna: I vårt skapar rum har vi en skiss, mall som barnen kan använda när de ska konstruera något. 

Först börjar de med en plan. Vad vill jag göra? Vad behöver jag får de tänka ut sedan. När de har 

gjort detta får de börja konstruera. När de gjort detta får de sedan ta ett papper och rita eller skriva 

i fyra rutor ett händelseförlopp hur de gjorde när de konstruerade och hur resultatet blev. Detta blir 

ett sätt att prata om teknik. Jag har alltid sett detta som skapande och har aldrig tänkt på det som 

teknik. Det är teknik, men jag har inte tänkt på ordet teknik. 
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Knäckebröd, pennepasta, rör i olika storlek, bönor, glasspinnar och frigolit är material som 

förskollärarna berättar att barnen kan använda i konstruktionsleken som komplement till de 

klassiska byggklossarna i trä, lego i olika storlek och kapplastavar. Lovisa berättar om 

skrotmaterial som har resulterat i ett teknikbord som de har på sin förskola: 

 
Lovisa: I våra gemensamma ytor har vi ett teknikbord där barnen kan undersöka och utforska 

teknik närmre. Det är telefoner, datorer med mera som de kan skriva på, titta i, undersöka och 

utforska. Hur ser ett kretskort ut och hur ser egentligen en telefon ut inuti. Där försöker vi sitta och 

hjälpa till, ställa lite frågor och sådant. Barnen sitter väldigt gärna där. De tycker det är spännande. 

Vi försöker använda oss av olika tekniker i skapandet och i konstruktion. 

 

De flesta förskollärarna beskriver att de är tillåtande i användning av olika material. Barnen 

kan till exempel använda mycket material som de tar med sig utifrån. Med pinnar, stenar och 

kottar bygger barnen robotar och andra konstruktioner. Karin berättar om tomma godislådor 

och flyttkartonger som används för att bygga hus och stapla på varandra så att det blir höga 

torn. Barnen utmanas genom att de får fundera på hur de ska kunna nå för att bygga högt, 

menar hon, och säger att det är både matematik och teknik kombinerat. 

Förhållningssätt till tekniklärande i planerade och oplanerade aktiviteter 

Förskollärarna berättar om olika förhållningssätt till planerade och oplanerade lärsituationer. 

Några förskollärare beskriver att de tycker att det finns förutsättningar för mer lärande och 

kunskap i de planerade aktiviteterna, att det är lättare att ta tillvara på barnens frågor eftersom 

de är mer förberedda då. I planerade aktiviteter är pedagogerna närvarande och delaktiga i 

momenten och kan utmana barnen vidare i deras funderingar och fånga upp barnens intresse, 

beskriver de. I barns lek upplever de att det är svårare att utmana och fånga upp barns frågor. 

Frederika betonar att hon tycker att det är viktigt för professionen att planera in när det är 

teknik vi arbetar med i aktiviteterna: 

 
Frederika: Jag kan tycka att det är lite viktigt att nämna att vi har planerat ett teknikpyssel, för 

professionens skull, så att inte bara ”oj, det blev teknik”.  Det är lite så jag tittar på det idag, när jag 

tittar på det i efterhand. ”Att ja, det blev så” fast jag hade tänkt nått annat. Jag vill väl kanske mer 

aktivt planera en tekniklektion. När jag tänker att jag ska planera teknik tänker jag att nu ska vi 

bygga en bil, och så ska den krocka mot en vägg, och så ska det sitta ett ägg, ja du vet. 

 

Andra förskollärare menar att man med ett teknikperspektiv på olika aktiviteter, kan 

uppmärksamma tekniken i verksamheten. Teknik finns i aktiviteter och i den miljö som barn 

möter, både ute och inne. Genom att se verksamheten med teknikperspektiv, kan man ta 

tillvara på situationer som uppstår i planerade och oplanerade aktiviteter. De förklarar att man 

kan välja att se förskolans aktiviteter med olika perspektiv. När barnen lägger pärlor på en 

pärlplatta kan man till exempel se matematiken genom att räkna pärlor, göra mönster och 

sortera färger. Vi kan välja att fokusera på finmotoriken eller barnens koncentrationsförmåga 

och samspelet med andra barn och vuxna som deltar. I samspelet utvecklas också språket. 

Väljer man ett teknikperspektiv kan man se på pärlplattans utformning. Utan piggarna på 

plattan och hålet i pärlan, hade pärlorna inte hållits på plats. När pärlplattan är klar, tar man 

strykjärnet och stryker för att smälta pärlorna så att de håller ihop. Med teknikperspektiv i 

arbetet kan man upptäcka teknik i nästan allting, resonerar förskollärarna, parallellt med allt 

annat barn lär sig. Flera förskollärare berättar att förskolan inte ska arbeta ämnesinriktat, utan 

tematiserat. 
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De bästa stunderna kommer när man inte är beredd menar Anja och syftar på oplanerade 

situationer. Då gäller det att vara teknikmedveten och fånga dessa situationer så att man inte 

går miste om lärsituationen, påpekar hon. Hon berättar om en situation hon lyckats fånga: 

 
Anja: Sen är det ju rolig att även med väldigt små barn börja diskutera kring saker de hittar. Ett 

exempel som jag älskar är när ett barn sitter och väger kniven på fingret vid maten. När jag ser att 

han väger den så pratar vi om jämnvikt, att den är i balans. Att jämnvikt är att den är lika tung på 

båda sidorna. Sen gick vi ut och gjorde en jämnviktsvåg med en pinne och två hinkar och lite 

snören och la i stenar och kollade hur den vippade. Och sen gick vi till gungbrädan och så gungade 

de och så kunde vi justera barnen några cm hit och dit så vi fick alltså den till att stå helt still. I 

jämnvikt. Och dokumenterade det och pratade om det och de kommer fortfarande och pratar om 

jämnvikt, i över ett år efter, de barnen. Då var de mellan två och tre år. Så är de bara där och de 

kan få ett ord på det, så kommer det, och föräldrarna kom och sa att barnen frågade om det var 

balans på sakerna hemma, om det är jämnvikt? Är det balans? Så det fastnar ju om vi får in ett ord. 

 

Anja funderar också över vad som hade hänt hon inte fångat upp situationen med kniven och 

jämnvikt? Hon hade kanske sagt ”sluta lek med kniven, nu äter vi” istället, och då hade både 

hon och barnen gått miste om den erfarenheten, reflekterar hon. Anja tror också att det de lär 

sig i de situationer uppstår, fastnar bättre. 

 

Måltiderna är lärsituationer samtliga förskollärare nämner, där det finns mycket teknik.  
 

Gunilla: Jag tror att barnen sitter och pratar teknik mer än vad jag registrerar. De funderar ofta på 

att gafflar är böjda och spretar åt olika håll Hur har den blivit så vem har klarat av att böja den så. 

Det kan vi sitta och diskutera. Det kan nog inte vara ett barn till exempel för den är inte så stark.  

 

Hedvig: Vid matsituationer kan jag tycka att det krävs en viss sorts teknik för att hålla i ett 

mjölkpaket och att hälla upp mjölk. Att lära sig hur man lättast kan dela en korv. Hur håller man 

kniv och gaffel, kan man använda en sked? Jag vill gärna att barnen provar själva och att de får 

hitta lösningar. Jag tycker det är bättre att barnen håller fast korven med händerna och försöker 

trycka än att de inte provar alls. De får experimentera sig fram.  

 

Jonna: när de dukar vid lunchen. De får tänka ut, vad behöver man. Att duka fram allt som behövs. 

Vad behöver vi för redskap.  

 

De berättar att det är teknik när barnet ska ta sig upp och ner på stolen, att från att äta med 

händerna till att kunna använda sked och senare äta med gaffel och kniv och att kunna dricka 

ur glas. Att kunna hälla upp vatten från kannan själv, dela maten och att skrapa matresterna i 

hinken är fler exempel som nämns. En förskollärare nämner att vid dukningen är det teknik att 

tänka ut vilka redskap barnen behöver.  
 

Lovisa: Vi pratar även om ett kylskåp som går på ström vid matsituationen eftersom det låter 

ganska mycket när den har kontakten i. Barnen har märkt att det slutar låta när man drar ur 

sladden. Vi har pratat ganska mycket om att kylen, och värmeskåpet behöver ström för att hålla 

kylan och värmen. Vi har dock inte gått vidare med de tankarna i verksamheten, utan det har bara 

varit något som vi har samtalat om vid matbordet.  

 

Några andra nämner värmeskåpet som håller maten varm och att det är lärorikt att samtala om 

varifrån maten kommer och hur den tillagas. 

 

På- och avklädning är en annan lärsituation som några förskollärare berättar om. De berättar 

om knappar som är olika svåra att knäppa, om att knyta skor och dra upp dragkedjor. 
 

Hedvig: Vi har dragkedjor, att knäppa en knapp, knyta en sko, kardborreband. Det finns jätte 

många sådana lösningar som barnen använder varje dag!  
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Irene: I vår tambur har vi en bänk som barnen klättrar upp på när de vill ha hjälp av oss fröknar för 

att vi ska tänka ergonomiskt. Det är en övning i teknik att klättra upp på den här lilla bänken och 

hålla tag i handtaget och stå där.  

 

Karin: Det kanske finns en teknik i hur man tar på sig kläderna. I vilken ordning och vilka slags 

kläder man tar på sig. Jag tänker på när vi ska gå in och barnen ska ta av sig sina skor, då använder 

de sig av en stövelknekt. Det ser jag som en teknik för att lättare kunna få av mig stövlarna om jag 

inte kan det själv. För att få igen dragkedjan måste jag knappa igen längst ner för att kunna dra upp 

dragkedjan för att den ska dra ihop sig. Även alla skor är olika. Dragkedja, kardborre eller snöre.  

 

Se berättar om att kardborreband, skohorn och stövelknäckt kan underlätta och att barnen 

klättrar upp på en bänk för att fröken ska kunna hjälpa till att knyta skorna. 

 

Utemiljön är ett område där flertalet förskollärare ser att barnen kan utforska teknik. De 

berättar om att de har olika typer av cyklar, två- och trehjulingar, sparkcyklar och trampbilar. 

Det krävs teknik för att lära sig trampa och få cykeln att flytta sig framåt. Olika cyklar 

fungerar på olika sätt och om de är flera på cykeln blir det tyngre att trampa. Ellinor berättar 

att barnen sitter på kabelvindorna och försöker använda dem som rullstolar och menar att det 

är spännande att barnen ser likheten i formen, att formen är som hjul men att den ändå inte 

kan rulla när man sitter på den. Det kan ju däremot rullstolen, och då får barnen fundera på 

vad skillnaden är på kabelvindan och rullstolen. Förskollärarna berättar om vatten- och 

motorikbanor som de ska få och om buskage som ska uppmuntra till kojbyggen. Att komma 

upp i klätterställningen och få fart på gungan, att bygga sandslott och tunnlar, att utforska 

vatten i olika rör, är teknik resonerar förskollärarna. 

 
Lovisa: I sandlådan ser jag teknik. De bygger och konstruerar med sanden, och även där 

problemlösning. Hur ska vi bygga för att få det som vi vill ha det. Då måste vi göra såhär. De 

bygger även med mycket brädor. De kopierar Labyrint (ett barnprogram på svt) De bygger olika 

labyrinter och med olika tekniker. De lägger bräder på varandra och bredvid varandra. De lägger 

dem på rad och får en annan konstruktion.  

 

Jonna reflekterar över tekniken i skapandet och beskriver en lärsituation i barnens olika 

skapande aktiviteter: 

 
Jonna: Barnen väver mycket och syr. De viker pappersflygplan. Vi gjorde detta igår. Jag försökte 

men jag kunde inte. De fick försöka själva. De funderade hur de skulle vika för att den skulle flyga 

bäst. Vi fick prova oss fram allihopa. De flög och störtade allihopa. Hur ska vi få den att flyga 

bättre? Det var ganska intressant.  

 

Hedvig och Irene reflekterar över teknik och olika material och verktyg som de arbetar med i 

skapande aktiviteter:  

 
Hedvig: Egentligen är det viss teknik när du målar eller skapar. Vi har arbetat med lera nu kring 

olika känslor. Det är ju en viss teknik. Att få använda olika material. Pärlor ser jag är en viss 

teknik. Vi har även frigolit liknande som man använder som skydd för saker i frakt. Sådana har 

barnen limmat ihop och konstruerat olika saker och byggt på höjden. Visst finns det teknik i 

ateljén fast man inte tänker teknik från början. Men får man tänka efter lite finns det.  

 
Irene: Vi använder oss av olika sorts målarverktyg som till exempel kritor, pennor och pensel att 

arbeta med. Sedan när våra barn är lite äldre kommer saxarna in i verksamheten. Vi har även stora 

pärlor. Vi har även pärlplattor fast i ett större format. Vi använder oss även av pennemackaroner 

för att pärla halsband av. Vi använder oss av piprensare eftersom det är lättare för barnen att håll 

och trä på pennemackaronerna på. Det är en bra träning inför att pärla med mindre pennor. Att lära 

sig tekniken.  
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I förskolan är det lätt att fokusera på att det är skapande vi arbetar med.  Om man tänker efter 

kan man hitta mycket teknik i skapandet, berättar förskollärarna och menar att när barnen 

skapar använder de sig av olika tekniker. Att använda sig av sax för att klippa i papper kräver 

en viss teknik, beskriver de. För att måla kan man använda sig av olika typer av pennor och 

kritor. Det finns olika typer av färger som man kan måla med pensel eller använda svamp. 

Några förskollärare betonar att det är skillnad på teknik och tekniker, och säger att man 

använder sig av olika tekniker men även verktyg och olika material i skapande. De menar att 

verktyget sax till exempel är teknik. 

Tekniska redskap för lärande 

Förskollärarna beskriver att de ser intresse för lärplatta, digitalkamera och datorer hos barnen 

i sin verksamhet. De själva ser också flera fördelar. Barnen kan spela lärorika spel, där de 

tränar på matematik och abc. Flera förskollärare berättar att de tillsammans med barnen 

använder sig av lärplattan och datorn för att leta information, fakta och inspiration till nya 

saker att utforska. Både pedagoger och barn lär sig nya saker och de menar att nyfikenheten är 

viktig i arbetet. Digitala verktyg används också för att dokumentera och kommunicera. Karin 

beskriver ett projekt där de bland annat arbetar med digitala verktyg: 

 
Karin: Vi har även startat upp ett projekt som handlar om blommor. Ett projekt om våren. Vad 

kommer upp ur marken på våren. Med hjälp av kameran ska barnen ihop med sina vårdnadshavare 

ta reda på vad som finns i deras trädgård/hemmamiljö. Då ska de med hjälp av en kamera ta kort 

och sedan antingen skriva ut, eller skicka som mms eller epost. De kan även måla av blomman. Vi 

vill visa att det finns olika sätt att få fram information. Det behöver inte alltid vara en telefon eller 

kamera. Detta är en sorts teknik. 

 

Daisy beskriver ett användningsområde för digitala verktyg som hon har tänkt att hon ska 

introducera för barnen. Hennes tanke är att barnen ska få e-posta sina föräldrar och berätta om 

något de har gjort på förskolan, kanske med en bild. Föräldrarna kan e-posta tillbaks och 

berätta vad de gör på jobbet, kanske även de med hjälp av bilder. Hon tror att barnen och även 

deras föräldrar kommer att tycka att det är spännande att kommunicera med varandra med 

hjälp av datorn eller lärplattan. 

 

För att inspirera barnens konstruktionsbygge kan man använda sig av en app, ett 

tillämpningsprogram på lärplattan, där det finns klossar som barnen kan bygga ihop, berättar 

Bea. Hennes tanke är att kombinera konstruktionsbygge på skärmen med konstruktionsbygge 

i praktiken och se om det kan utveckla konstruktionsleken.  

Faktorer som påverkar arbetet med teknik i förskolan 
Förskollärarna berättar om faktorer som de anser påverkar deras arbete med teknik i 

förskolan. Faktorerna de tar upp är brist på teknik i förskollärarutbildningen, pedagogers 

kunskap och intresse, svårigheter med att definiera teknik i förskolan, säkerhetsfaktorer, och 

att teknik inte är ett prioriterat mål i kommunen.  

Brist på teknik i förskollärarutbildningen 

Förskollärarna upplever att de inte har tillräckligt med kunskap om teknik och att tekniken får 

väldigt lite utrymme i förskollärarutbildningen. Några berättar att teknik slogs ihop med 

naturvetenskap och matematik eftersom de områdena ligger nära varandra. Naturvetenskap 

och matematik fick en ganska stor del av utbildningen, men att teknikdelen inte var så 

omfattande. Lovisa tror att lärarutbildarnas intresse kan vara avgörande i hur stor del teknik 

får i utbildningen. 
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Lovisa: Vi hade nog under utbildningen en kurs natur och teknik. Men just teknikdelen där måste 

jag säga var inte så omfattande. Det var väldigt mycket natur och lite teknik. Vi lärde oss om arter 

och lite blommor. Jag kan inte påstå att det var teknik med, även fastän det stod i rubriken på 

kursplanen. Jag tror säkert att tanken var att det skulle in mer teknik i den kursen jag läste, Jag tror 

det berodde på lärarnas intresse för teknik. Det var fler lärare som var intresserade av biologi och 

då blev huvudvikten av utbildningen på detta. De nämnde teknik några gånger men jag anser att 

jag inte fått teknik i min utbildning.  

 

Cecilia och Irene berättar att matematik, teknik och naturvetenskap var valbara ämnen i deras 

utbildning, och att de valde andra tillval. Hedvig, Ellinor och Frederika berättar att de hade 

sy- och träslöjd i sin utbildning och att teknik fanns med som en liten del av det. Hedvig och 

Jonna säger att det beror på hur man definierar teknik. Teknik var inte ett ämne som 

naturvetenskap och matematik, men ingick som en del av praktiska ämnen. I slöjden visade de 

lite olika verktyg och tekniska lösningar. I skapande visade de olika tekniker för att skapa. De 

berättar att de hade experiment och konstruktion. De benämnde en workshop i utbildningen 

som teknik. 
 

Hedvig: Vi hade lite teknik. Då var det mycket experiment, eller vad man ska kalla det. Man fick 

bygga olika saker. Konstruktion. Vi hade en workshop om teknik. Men det beror på hur man ser på 

teknik. Vi hade en workshop som fick ordet teknik, men när jag tänker efter finns det mycket 

teknik i skapande och form till exempel. Man glömmer ofta bort den sortens teknik.  

 

Jonna: Det beror på vad man definierar är teknik.  Men egentligen inte då på den tiden uttalat rent 

teknik som ett ämne. Vi hade inte vissa dagar som var avsatta för teknik. Inte på samma satt som 

vi arbetade med naturvetenskap eller matematik. Men i de praktiska ämnena som vi hade blev det 

viss teknik.  Till exempel i träslöjden använde vi oss av verktyg, tekniska lösningar och använda 

sig av olika tekniker för att skapa, för att göra något skapande 

 
Gunilla: Vi hade en naturkurs på högskolan. Vi fick åka på läger och göra lite experiment. 

Ingenting om teknik direkt. Jag måste tänka lite. Jo det ingick teknik i den naturkursen. Jo vi fick 

bygga broar och så. Men vi var nog mest där för matematiken för när jag gick mitt sista år 

introducerades den nya reviderade läroplanen. Det var då de plockade upp mer om matematik och 

teknik. Det var inte så stort fokus på det innan. 

 

De förskollärare som utbildades innan den reviderade läroplanen, eller när den introducerades, 

berättar att teknik inte fanns med i läroplanen och inte heller i deras utbildning. Gunilla 

berättar att de åkte på läger med högskolan för att lära sig om naturvetenskap, där de fick 

prova olika experiment och bygga broar. 

Pedagogernas kunskap och intresse 

De flesta förskollärarna tror att pedagogernas kunskap och intresse är avgörande faktorer för 

hur eller om de arbetar med teknik i förskolan.  
 

Hedvig: Jag tror även att det kan bero på intresse. Det kan även kanske bero på att man är rädd för 

att man känner sig främmande inför teknik. Jag tror att innehållet i verksamheten beror till stor del 

på pedagogernas intresse och vad man har med sig i ryggsäcken. Har man någon särskild 

kompetens eller material att ta av. 

 

Karin berättar att hon känner sig osäker på teknik och beskriver att om hon skulle arbeta med 

teknik med barnen så skulle hon få utforska lika mycket som de. Hon reflekterar över att man 

inte behöver kunna allt, att man kan ta reda på saker tillsammans. 

 

Anja som har teknisk erfarenhet och intresse menar att hon har en fördel av sin tekniska 

bakgrund och att hon kan använda den kunskapen i arbetet med barnen. Hon berättar att det 



29 

 

kan vara en fördel när det gäller att uppmärksamma och benämna teknik med rätt begrepp i 

arbetet med barnen. Kunskap om tekniska begrepp tror hon gör skillnad i förmågan att se 

teknik i det barnen gör och på hur hon ser på barnens aktiviteter jämfört med hennes kollegor. 

Två av hennes kollegor går just nu en teknikkurs (Universeum) och redan nu ser hon att deras 

kunskap gör skillnad i form av ökat intresse och hur de uppfattar teknik i barnens lek. Nu när 

de har fått ökad kunskap om teknik har det blivit fler diskussioner. Teknik har blivit en del av 

deras verksamhetsplan. 

 

Cecilia som arbetar på en förskola där de har extra fokus på naturvetenskap, matematik och 

teknik beskriver att det finns olika grader av intresse hos kollegorna och att intresset och 

engagemanget hos dem som är mer intresserade smittar av sig hos de som är mindre 

intresserade.  
 

Cecilia: Det finns de som ”Ja, det är lite intressant och vi kan jobba med det,” ja sådär och så finns 

det en mittengrupp, ”Som vill lite mer men som inte riktigt kan, alltså de söker själva information” 

och ”de som verkligen brinner för det”. Det finns tre grupper av intresse, kan man säga. Den tredje 

gruppen brinner verkligen för det här och älskar verkligen att jobba med teknik, det är därför de 

har valt att jobba här, för det finns så mycket teknik. Så det smittar liksom av sig lite neråt, de som 

är bra smittar dem som är mellanbra och de mellanbra på de som inte är så intresserade, så att blir 

lite intresserade. Så jag tycker ändå att det lever lite. Och många tänker att experiment, åh vad 

krångligt, men att jobba med litteratur som tex. Russinhissen med jätteenkla experiment, och 

lärorika liksom. 

 

Cecilia berättar också att de tillsammans fyller i ett planeringsunderlag på månadsplaneringen, 

hur de ska arbeta med naturvetenskap, matematik och teknik. Hon menar att det gemensamma 

underlaget öppnar för diskussion och gör arbetet på olika avdelningar likvärdigt. 

 

Några förskollärare menar att teknik inte diskuteras särskilt mycket, trots att de faktiskt är lite 

intresserade av och tycker sig ha kunskap om teknik. Andra förskollärare anser att teknik 

diskuteras sällan eller inte alls. Några menar att tiden inte räcker till, andra att intresset inte 

finns. 
 

Daisy: Absolut något vi måste bli bättre på att prioritera, och få in också. I nuläget har vi inte det. 

Jag ska inte säga att vi inte har det, för till viss del har vi det har vi ju, men vi synliggör det inte 

som teknik, liksom., och vi måste bli mer medvetna och mer professionella i det, i arbetssättet. 

 

Alla förskollärare anser att teknik borde få större utrymme i de pedagogiska diskussionerna. 

De anser att gemensamma reflektioner med kollegorna är viktiga. Det är viktigt att diskutera 

vad teknik är och hur de kan arbeta med teknik med barnen och synliggöra det i 

verksamheten. 

Förskollärarnas svårigheter med att definiera teknik 

De flesta förskollärarna i undersökningen upplevde inledningsvis att det är svårt att definiera 

vad teknik i förskolan är, att de inte riktigt har en klar definition av vad teknik är vilket är en 

förutsättning för att kunna arbeta med det i verksamheten med barnen. De tror att det finns 

mer teknik i förskolan, än vad de har kunskap om. 
 

Jonna: Jag funderar på om pärlplattor är teknik. Det känns som mer matematik. Även vid 

pärlplattorna har vi haft en figur, en ritning som barnen utgår ifrån för att få en bild på sin 

pärlplatta och inte ”bara” en full pärlplatta med mönster på. 

 

Anja har teknisk utbildning och erfarenhet av tekniskt yrke och är klar över hur hon definierar 

teknik, men berättar att hon kan uppleva att det är svårt att applicera den kunskapen på arbetet 
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med barnen. Hon berättar att hennes definition av teknik har förändrats sedan hon började 

arbeta med barn. I grunden är hennes definition av teknik, det man kan kalla för avancerad 

teknik. Kunskap om tekniska maskiner. Avancerade beräkningar om hållfasthet och 

hållbarhet, vilket är kunskap om hur man ska bygga för att det ska hålla.  

 

Några av förskollärarna berättar att erfarenheterna från skolan påverkar dem i hur de 

definierar teknik och att det kanske inverkar på deras föreställning om att arbeta med teknik. 

De beskriver att de tänker på tekniken i högstadiet, där de fick ”koppla ihop och löda saker”. 

Gunilla nämner att även el är teknik för henne. Karin säger att hon tänker på metallföremål 

och sladdar. 

 

En av svårigheterna med att definiera teknik är att det är svårt att skilja tekniken från 

naturvetenskap, uttrycker samtliga förskollärare. Även förskolläraren med teknisk erfarenhet 

delar den åsikten och förklarar att ”magnetism är naturvetenskap, men när du använder den 

och skapar något och använder magnetismen, då är det teknik”. Hon menar också att hon ser 

att teknik och matematik går hand-i-hand. 

 
Anja: Jag har grubblat på det där med magneter emellanåt. Vilket fack ska man ha dem i 

egentligen? För mig kan det vara naturvetenskapligt med magnetismen, men sen när du skapar 

nått, för att hålla den magnetkraften och börjar använda den till nått, då är det teknik av den. För 

mig måste det finnas en liten mänsklig tanke med också för att det ska vara teknik. 

 

Daisy menar att det blir en konsekvens av att blanda ihop teknik med naturvetenskap. I 

läroplanen står de i samma mål, berättar hon, och då är det lätt att man arbetar mer med 

naturvetenskap och experiment och då tror att man har arbetat med teknik. Men hon anser att 

det ändå är två olika områden och att teknik kommer i skymundan i formuleringen av målet. 

Säkerhetsaspekter som hinder för arbetet med teknik 

Anja tar upp tankarna på säkerhetsaspekter som hon inte riktigt vet hur hon ska förhålla sig 

till. Hon förklarar att hon skulle vilja ta in tekniska apparater, tex en radio som barnen skulle 

kunna montera isär och undersöka hur den fungerar, men hon hämmas av diskussioner om att 

det inte är barnsäkert. Detsamma gäller att låta barn använda verktyg. Anja anser att barn ska 

använda riktiga verktyg samtidigt som hon inte vet hur tillåtande hon ska vara på grund av 

säkerhet. Hon nämner även gifter i plastmaterial och reflekterar över hur hon som 

förskollärare ska förhålla sig till alla säkerhetsaspekter. 

Kommunens prioriterade mål prioriteras i verksamheten 

Flertalet förskollärare i undersökningen gav uttryck för att teknik inte prioriteras på förskolan 

för att det inte är ett prioriterat mål varken från förskolecheferna eller från kommunen. 
 

Hedvig: Jag vet inte varför vi inte arbeta mer med det, men jag tror till viss del att det kan vara så 

att det inte är ett prioriterat mål från kommunen. Vi reflekterar mest kring de prioriterade målen. 

Jag har upptäckt att vi arbetar med teknik men inte så medvetet som vi gör med de prioriterade 

målen (språk, matte och naturkunskap). Alla läroplanens mål får man med i allt man gör men vi 

har inte arbetat medvetet med teknik. Det kanske kan bero lite på att det inte är prioriterat från 

arbetsgivarens håll.  

 

Kompetensutveckling inom teknik, genom fortbildning skulle öka pedagogernas kunskap och 

därigenom intresse förklarar några av förskollärarna. Om kommunen skulle prioritera teknik 

och satsa på kompetensutveckling inom området skulle det säkert visa sig i verksamheten. De 

jämför med matematiken som har varit ett prioriterat mål. Om tekniken skulle få lika mycket 
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fokus och utrymme, skulle det snart bli lika naturligt att arbeta med teknik som med 

naturvetenskapen var olika mål i läroplanen.  

Resultatsammanfattning  
Förskollärarna i undersökningen gav uttryck för att det är viktigt att arbeta med teknik i 

förskolan av olika orsaker, dels vill de att barnen ska få en upplevelse av teknik och dels vill 

de att barnen ska få förståelse för vad teknik är. De berättar om hur de utforskar och 

experimenterar med barnen. De beskriver ett utforskande och problemlösande arbetssätt och 

om att se verksamheten utifrån ett teknikperspektiv, om möjligheter att fånga lärsituationer 

som uppstår i både planerade och oplanerade aktiviteter. De berättar också om att använda 

teknik som redskap och hjälpmedel i lärande och hur viktigt det är med digital kompetens. 

Till en början gav förskollärarna uttryck för att teknik var ett svårt begrepp och ämne att 

arbeta med i förskolan. Under intervjuns gång kom de dock på flera tillfällen och situationer 

där de arbetar med teknik men inte i den omfattning och så medvetet som de kanske borde. 

Det framkommer att det är det medvetna arbetet med teknik som saknas i verksamheten.  

 

Förskollärarna berättade att teknik inte är ett prioriterat område i förskolans verksamhet och 

att det inte heller läggs någon större vikt vid teknik i förskollärarutbildningen. Detta tror de 

kan vara en orsak till brist på kunskap och intresse hos förskollärarna. Med ett större fokus på 

teknik i förskollärarutbildningen och mer fortbildning i teknik för yrkesverksamma 

förskollärare tror förskollärarna att teknik kan få större utrymme i förskolan. 
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Diskussion 
I diskussionen tar vi upp reflektioner kring metoden, förskollärarnas tankar om uppdraget med 

teknik i förskolan, hur de arbetar med teknik och vilka faktorer som påverkar deras arbete 

med teknik. Vi avslutar detta avsnitt med didaktiska konsekvenser och förslag på fortsatt 

forskning. 

Reflektioner kring metoden 
Utifrån vårt syfte att undersöka hur förskollärare ser på sitt uppdrag att arbeta med teknik i 

förskolan och att få en inblick i hur arbetet med teknik kan yttra sig i förskolan, valde vi att 

göra en kvalitativ undersökning, enligt Stukát (2011, ss. 36-37) med semistrukturerad intervju 

som redskap (Stukát, 2011, s. 44). Vi upplevde att den semistrukturerade intervjumetoden gav 

utrymme för intervjupersonerna att berätta fritt utifrån sina erfarenheter, samtidigt som 

huvudfrågorna gav oss en grundstruktur för att hålla oss till ämnet så att intervjuerna kom att 

handla om samma sak oavsett vem av oss som genomförde intervjuerna. Det var positivt att 

alla intervjuer spelades in eftersom det gav oss möjlighet att lyssna aktivt och fokusera på det 

förskollärarna berättade.   

 

Kihlström (2007, s. 53) beskriver att det kan vara svårt för intervjuaren att inte påverka 

intervjun med sina egna tankar kring ämnet. Under flertalet intervjuer reflekterade 

intervjupersonerna över sina tankar kring det de berättade. I flera fall sökte de bekräftelse av 

oss men vi upplever att vi förhöll oss neutrala under intervjun och bad att få återkomma med 

egna tankar efter intervjun var avslutad. Det var inte helt lätt att förhålla sig neutral och att 

inte lägga egna värderingar i deras berättande, då vi båda har varit yrkesverksamma i flera år. 

Men som några av deltagarna lät oss förstå, hade vi redan påverkat dem i och med förfrågan 

om deltagande i undersökningen. 

 

Kihlström (2007, s. 50) menar att det finns en risk att inte vara tillräckligt seriös och att få 

begränsade svar när man intervjuar någon man känner. Av praktiska skäl valde vi att 

genomföra intervjuer med förskollärare i våra hemkommuner, men med hänsyn till validitet 

och trovärdighet valde vi att inte intervjua kollegor på de förskolor där vi själva arbetar. Vi 

tror att förskollärarna kände sig bekväma i intervjusituationen och att de gav seriösa svar på 

våra frågor.  

Resultatdiskussion 
I detta avsnitt lyfter vi fram och diskuterar de didaktiska frågor som framkom i 

undersökningen, i förhållande till vår teoretiska ram, bakgrund och våra personliga 

reflektioner.  

 

De förskollärare som deltog i undersökningen var av uppfattningen att teknik är ett viktigt 

ämne i förskolan. Trots detta anger de flesta förskollärare i vår undersökning att de arbetar lite 

eller inte alls med teknik. Under intervjun ger de ändå var och en, flera exempel på situationer 

där de kan urskilja teknik i vardagen. I resultatet ser vi flera faktorer som påverkar 

förskollärarnas arbete med teknik, och i vilken utsträckning de arbetar med teknik. Detta 

kommer vi nu att diskutera. 

Teknik prioriteras inte 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2010) framgår förskollärarens ansvar tydligt. De ska 

arbeta med teknik i verksamheten, men ändå berättar flera förskollärare i vår undersökning att 
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de inte arbetar lika mycket med teknik som med språk och matematik. I resultatet anger flera 

av förskollärarna att teknik inte är ett prioriterat mål i deras kommun. De anger att eftersom 

teknik inte är ett prioriterat mål, prioriteras det inte heller i planeringen. Det finns inte tid att 

diskutera detta kollegor emellan, eftersom mycket annat ska hinnas med i 

förskoleverksamheten. I de två kommuner där förskollärarna från vår undersökning är 

verksamma har bland annat modersmål varit ett prioriterat mål, vilket bidrar till att 

förskollärarnas har ett perspektiv på språkutveckling. Detta innebär att andra mål som till 

exempel teknik, får mindre utrymme i verksamheten. Att teknik inte är ett prioriterat mål 

innebär även att tekniken blir selektiv och inte lika betydande för pedagogerna. De ser inte 

tekniken, eftersom språkutveckling står i centrum. Piaget beskriver att människans perception 

är selektiv. Observationer som pedagoger gör är inte objektiva utan påverkade av den teori de 

har när vi tittar på den. Detta påverkar inte bara det vi ser utan även det vi gör, vad vi vet och 

hur vi förstår, vad vi iakttar och hur vi handlar (Andersson, 1996). Att språk prioriteras högre 

än teknik framgår även av Tus studie (Axell, 2013). Han beskriver, att förskollärarna i hans 

studie sällan utnyttjar tekniken som finns i barnens miljö, undervisningen sker istället i 

planerade aktiviteter där fokus istället ligger på språkutveckling, samspel, matematik eller 

motorik. 

Teknik saknas i lärarutbildningen 

Bjurulf (2011) anser att utbildning är av betydelse för om pedagogen känner sig trygg med 

teknikundervisning. Detta visar sig även i hur engagerad denne blir. Bjurulf menar vidare att 

om pedagogen saknar utbildning inom teknik finns det risk för att undervisning inte sker alls. 

Även Stables, Senesi har i sin forskning funnit att pedagoger behöver en baskunskap i teknik 

för att kunna undervisa i teknik. Det kan bli problematiskt när pedagogerna saknar utbildning 

inom ämnet. De menar att pedagoger behöver utveckla sin syn på vad teknik är för att kunna 

undervisa (Axell, 2013). Bjurulf (2011) skriver att det finns studier som visar att lärarens 

förståelse för teknik påverkar hur pedagogerna arbetar med teknik, vilket i sin tur påverkar 

barnens förståelse och lärande om teknik. Förskollärarna uttrycker att de tyckte att det var lite 

eller ingen teknik i deras utbildning, vilket kan bero på att teknik varken benämnts eller 

definierats för dem. I deras beskrivning av utbildningen berättar några om workshops och att 

de byggde broar. De berättar också om slöjd och att teknik var en liten del av detta. Det är 

förskollärarnas förståelse av tekniken i lärarutbildningen. Detta leder i sin tur att de inte kan 

förmedla kunskapen till barnen. Detta blir i sin tur en dominoeffekt. De flesta förskollärare 

anser att kunskap och utbildning är en viktig faktor för hur eller om de arbetar med teknik. 

Lenz (1998, s. 71) anser dock att lärande inte alltid sker via utbildning i form av kurser och 

studiedagar, utan är en del av vardagen, att den egna verksamheten erbjuder tillfällen till 

lärande. Lenz beskriver vidare att ett reflekterande arbetssätt innebär att pedagogerna får 

möjlighet att ompröva och bygga vidare på erfarenhet.  

Konsekvenser av bristande kunskap hos förskolärarna 

De flesta av förskollärarna i vår undersökning anser att det är svårt att definiera 

teknikbegreppet och att skilja på teknik och naturkunskap, vilket gör att det är svårt att arbeta 

med teknik. En konsekvens av att ha begränsad kunskap i teknik är att det är svårt att 

definiera vad som är teknik. Ginner & Matsson (1996, s. 7) menar att teknik som 

kunskapsområde är omfattande och att det är långt ifrån självklart hur teknik ska avgränsas. 

Jarvis & Rennie (Axell, 2013), anser att många lärare har olika uppfattningar om vad 

begreppet teknik innebär. De anser även att om det råder en förvirring om skillnaderna mellan 

naturvetenskap och teknik, kan konsekvenserna av detta bli att undervisningen kan försämras 

i båda ämnena. De menar vidare att få pedagoger har utbildning i båda ämnena och att det är 

viktigt att pedagogerna har så pass bra kunskaper att de kan skilja ämnena åt.  
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Tekniska förmågor och begrepp uppmärksammas inte 

Förskollärarna i vår studie arbetar med tekniska förmågor och begrepp men uppmärksammar 

det inte som teknik. Vygotskij menar att språket gör att barnet utvecklar en medvetenhet om 

sig själv och sitt eget beteende (Lindahl, 2002, s. 113). Detta ser vi i vår studie. I början av 

intervjuerna berättar de flesta förskollärarna att de arbetar lite eller inte alls med teknik men 

under intervjuernas gång ger de flera exempel på tillfällen och aktiviteter där de i efterhand 

kan se teknik. Det framkommer att det är benämnandet och det medvetna arbetet med teknik 

som saknas i verksamheten. I och med detta synliggör inte förskollärarna tekniken de arbetar 

med, eller tekniken i vardagen för barnen.   

 

Av förskollärarnas beskrivningar kan vi utläsa att barnen i den verksamhet som förskollärarna 

beskriver erbjuds att utforska och erfara tekniska förmågor. Men de förmågorna benämns inte 

som teknik. Vi uppmärksammade att förskollärarna använde sig av begrepp som kan 

användas för att diskutera teknik med barnen. Dessvärre var detta inget de själva reflekterat 

över innan intervjun. Frederika berättar exempelvis om när barnen finner en stock i skogen 

och att de arbetade utifrån problemlösning för att kunna använda stocken som gungbräda, att 

de började utforska jämnvikt. När situationen inträffade såg hon inte detta som teknik utan 

som samarbete. Jonna beskriver att barnen får använda sig av en skiss för att planera sina 

konstruktioner steg för steg, innan de påbörjar sina konstruktioner, men har aldrig sett detta 

som teknik. Forsberg & Holmlund (1997) beskriver hur olika arbetssätt så som reflektion, 

observation och problemlösning har betydelse för vad barnen får för teknikundervisning och 

på vilket sätt pedagogen undervisar i teknik. Olika arbetssätt så som reflektion, observation, 

problemlösande har visat sig bra för barns tekniska kunnande då de kan utifrån dessa 

arbetssätt lättare kan dra slutsatser och analysera och att detta är viktigt för tekniskt kunnande.  

Förskollärarna beskriver många situationer som skulle kunna vara teknik men de är inte 

fokuserade eller medvetna om att det är teknik de arbetar och pratar om. När pedagogerna inte 

är medvetna om tekniken de arbetar med benämner de det inte som teknik. Då blir inte heller 

barnen medvetna om att detta är teknik. Att förskollärarna inte reflekterar kring teknik tror vi 

beror på att det saknas kunskap om, och reflektioner om teknik. Vi tror även att i arbetslag där 

flera har intresset eller kunskap kring teknik blir diskussioner mer framträdande.  

 

Materialets obestämda karaktär, erbjuder obegränsade möjligheter, där barnen får utforska 

materialets egenskaper. Möjligheten för barnen att använda sin fantasi för att utforska bidrar 

till tekniskt tänkande, förståelse för funktion. Problemlösande frågor och aktiviteter lägger 

grund för tekniskt tänk, vilket är en teknisk förmåga som barnen utvecklar. Pramling (1997) 

menar att upptäckandet, utforskandet, reflektionerna och frågorna är det naturvetenskap 

handlar om. Forslund & Holmberg (1996), Siraj Blatchford & Macleod Brudenell (1999) och 

Lenz (1998) anser att ett medforskande, reflekterande förhållningssätt med utmanande frågor 

som väcker reflektioner och engagemang hos barnet, gör att barnet kommer med fler frågor 

och att detta utvecklar barnets tekniska vetenskapliga kunnande.   

Förhållningssätt till tekniklärande i planerade och oplanerade aktiviteter 

Trots att förskollärarna till en början berättar att de inte arbetar med teknik i den mån de borde 

kan de ändå berätta flera exempel på situationer och aktiviteter där de faktiskt kan urskilja 

teknik, även om det är i efterhand. En förskollärare resonerar att med ett teknikperspektiv kan 

man upptäcka teknik i verksamheten, parallellt med allt annat barnen lär sig. Axell (2013) Tu 

anser att barn överallt erbjuds naturvetenskapliga aktiviteter, men lärarna utnyttjar sällan 

detta. Undervisningen sker i stället ofta i aktiviteter som läraren i förväg har planerat. 

Mawson menar att det är viktigt att verksamheten bygger på en syn på teknik som inkluderat i 

andra ämnen. 
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Några förskollärare beskriver att det är lättare att fånga upp barnens frågor i planerade 

aktiviteter. De är mer förberedda i planerade aktiviteter och kan därför utmana barnen mer, 

menar de. En förskollärare betonar också att det är viktigt för professionen att planera in 

teknik i verksamheten. Även i situationer då de har haft ett annat fokus, vid tillfället, kan man 

återkoppla till och diskutera utifrån ett teknikfokus. Med hjälp av de bilder de har tagit, 

använda den dokumentation de har och prata om det de har gjort utifrån ett teknikperspektiv. 

Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson (2007) anser att genom att använda barns egna 

erfarenheter och situationer från vardagen kan man göra nya erfarenheter av barns lärande. 

Bygga vidare på deras erfarenhet. Men att det inte räcker att sätta upp dokumentationen på 

väggen, det krävs att det sker reflektioner över ett specifikt innehåll. Vygotskij (2006) menar 

att verklighetsbaserat vetande var mer betydelsefullt för barnet. Ju mer barnet får uppleva, 

desto mer kunskap får barnet.  

Yrkeserfarenhet i kombination med kunskap 

Med teknik som en del av utbildningen och färska kunskaper trodde vi att de nyexaminerade 

förskollärarna skulle bidra med många exempel på hur arbetet med teknik i förskolan kan 

yttra sig. Den reviderade läroplanen med teknikmålen har funnits under deras utbildningstid.  

Trots att teknikmålen i läroplanen har funnits under hela deras utbildning, till skillnad från de 

som utbildats tidigare verkar inte detta vara en faktor som bidrar till att synliggöra teknik i 

vardagen. De förskollärare som har läst förskollärarutbildningen tidigare än den reviderade 

läroplanen, talar om teknikmålen som något som lagts till, ”hur ska vi få med detta också?”. 

De som läst förskollärarutbildningen med den reviderade läroplanen arbetar inte med teknik 

mer än de som läst tidigare utbildning, vad kan det bero på? Kan det vara så att de (yngre) 

nyexaminerade förskollärare som var utan tidigare erfarenhet av arbete i förskolan, inte har 

landat riktigt i sin yrkesroll? Att det är många delar av läroplanen som ska uppnås, samtidigt 

som de ska skapa relationer och finna ett arbetssätt som passar dem, för att inte nämna allt 

administrativt som också ingår i en förskollärares arbete.  De som har erfarenheten av arbete i 

förskolan innan de utbildats till förskollärare kanske lättare kan applicera läroplanens olika 

delar i verksamheten. De förskollärare som har arbetat länge som förskollärare eller 

barnskötare verkar ha lättare för att upptäcka tekniken i verksamheten, när de tänker på 

situationer med ett teknikperspektiv än de nyexaminerade. Vi tror att det kan bero på att de är 

trygga i sin yrkesroll. De behöver inte ”tänka” så mycket på allt. De kan koncentrera sig på 

uppdraget, där tekniken är en del. De sociala bitarna, föräldrasamverkan, etiska 

förhållningssätt, dokumentation sitter i ryggmärgen och har inarbetats under flera år. De som 

inte har erfarenhet av yrket har kanske inte hunnit forma sin yrkesroll lika tydligt som en 

yrkesvan förskollärare. Axell (2013) Stables anser att man behöver utveckla pedagogens syn 

på vad teknik är, hjälpa pedagoger se hur erfarenheter de har kan föras över till tekniskt 

lärande, att få diskutera sina erfarenheter med andra. 

Didaktiska konsekvenser 
Teknik erbjuds överallt skriver Axell (2013) i sin rapport. Flera andra forskare inom teknik 

håller med om denna ståndpunkt.  En didaktisk konsekvens av detta borde bli att teknik är ett 

lätt ämne att arbeta med eftersom det finns närvarade hela tiden i verksamheten. Trots detta 

ser vi i resultatet att förskollärarna oftast inte ser teknik som sker i vardagen, leken och andra 

miljöer där barn lär, och upptäcker, förrän de börjar reflektera över detta.  

 

Vi tror att för att förskollärarna ska upptäcka dessa vardagssituationer där teknik finns är det 

viktigt för pedagogen att utveckla sin syn på vad teknik är. Att reflektera själv, med barnen 

och med kollegor. Bjurulf (2013) menar att det är viktigt att pedagogerna är medvetna om 
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teknikperspektiv och innebörden av olika begrepp för att kunna bidra till att barnen får 

upptäcka tekniken i deras vardag. Vi tror att det är viktigt att förskollärare och andra 

yrkesverksamma i förskolan har pedagogiska diskussioner om vad teknik är och sätter ord på 

teknik i vardagen. Vi omger oss av och använder mycket teknik i verksamheten, men om 

pedagogerna inte är medvetna om det och inte själva kan urskilja teknik i vardagen, kan de 

inte heller synliggöra detta för barnen.   

 

Vi såg under intervjuernas gång att bara genom att de intervjuade förskollärarna fick förfrågan 

om deltagande i intervjun startades en process hos dem. Vi såg en tydlig trend i intervjuerna 

hur förskollärarna trevande inledde samtalen genom att påpeka att de inte arbetade så mycket 

med teknik i deras verksamhet. Förskollärarna upplever att de inte arbetar med teknikmålen 

för att deras kunskap om teknik är begränsad. Men när de väl börjar reflektera över vad teknik 

är, så kan de applicera och se teknik i det de redan gör. Det de behöver göra för att nå 

teknikmålen är att synliggöra detta i verksamheten och börja använda begreppet teknik med 

barnen. Lenz (1998) beskriver ett reflekterande och ett medforskande förhållningssätt. Detta 

förhållningssätt fyller två viktiga funktioner. Det första är att utveckla det egna arbetet, skapa 

kunskap som leder till utvärdering och fortbildning. Den andra viktiga funktionen med detta 

förhållningssätt är att det ger barnen en möjlighet att utvecklas i deras lärprocesser. En grund 

för hela denna tanke är att diskutera och reflektera kring dokumentation, utan detta sker ingen 

utveckling eller förändring.  

 

Vi funderar på vad ett prioriterat mål från kommunen skulle kunna innebära för tekniken i 

förskolans verksamhet. Detta är även något som de intervjuade förskollärarna funderar över i 

resultatet. De jämför tekniken med matematiken för några år sedan och tror att ett prioriterat 

teknikmål skulle innebära ett mer medvetet arbete med teknik. Då skulle det inte handla om 

enskilda pedagogers eventuella intresse. Även om teknik som prioriterat mål eventuellt skulle 

mötas av motvilja hos några pedagoger så skulle det kanske ge liknande resultat som det 

prioriterade målet matematik har gett genomslag för förskolans verksamhet på bara några år. 

Matematiken har fått en självklar och gedigen roll i förskolans verksamhet.  

 

Vår förhoppning är att vår undersökning kan leda till positiva didaktiska konsekvenser. 

Kanske kan vår undersökning leda till att fler pedagoger tar till sig tankar, idéer och arbetssätt 

hur teknikarbetet kan gestalta sig i förskolan och känner sig tryggare med att arbeta med och 

benämna teknik i vardagen tillsammans med barnen i verksamheten. Kanske börjar pedagoger 

i förskolan reflektera över tekniken i vardagen och börjar se verksamheten med 

teknikperspektiv. Vår förhoppning är även att fler kommuner och förskolechefer vågar satsa 

mer på utbildning, reflektion och kunskaper inom teknik.  

Förslag på fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att observera förskollärares arbete med teknik i förskolan. Vid 

observationer över tid, skulle en frågeställning kunna vara Hur påverkar reflektioner i 

arbetslaget pedagogernas arbete med teknik i förskolan? Där fokus ligger på att se förändring 

i de enskilda pedagogernas förhållnings- och arbetssätt men också hur det påverkar 

verksamheten. En annan studie skulle kunna vara att observera Hur barn utforskar/lär sig 

teknik tillsammans med och av varandra i förskolan. 
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Tack 
Vi vill tacka alla de förskollärare som tagit sig tid att delta i vår undersökning, personalen på 

Navet i Borås som väckt vårt intresse för teknik och vår handledare som med konstruktiv 

kritik har stöttat oss i skrivprocessen. Vi vill också tacka varandra för ett gott samarbete och 

intressanta diskussioner. Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer som har stöttat oss 

under hela utbildningen. 
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Bilagor 

1:3 Våra teman 
 Förskollärarnas uppdrag 

 Pedagogernas kunskap om teknik 

 Förskollärarnas förhållningssätt 

o Arbetet med teknik i förskolan 

 Barns möte med teknik i vardagen (Hur utmanas och stimuleras de?) 

o Användning av tekniska begrepp 

o Är tekniken tillgänglig för alla (Genus – medvetet tänk?) 

 Barns intresse för teknik (i förhållande till:) 

o Olika situationer i vardagen 

o Miljöer 

o Material (Färdigt? Förutbestämt? Användningsområde? 

Återvinningsmaterial? Tillåtande? till för alla? Variation? Utmana?) 
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2:3 Missivbrev 
 

 

 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Lena Bolin och Camilla Warberg och vi läser sista terminen på Förskollärarutbildningen 

på Högskolan Borås. Vi ska genomföra en undersökning om teknik i förskolan, för vårt 

examensarbete. Vårt intresse av teknik i förskolan är relativt nyväckt och vi vill därför fördjupa 

oss i hur förskollärare arbetar med teknik på olika förskolor. 

 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur förskollärare ser på sitt uppdrag  

att arbeta med teknik i förskolan? 

 
Frågorna handlar om 

 Hur du som förskollärare ser på teknik för barn i förskolan 

 Hur ni arbetar med teknik med barnen på förskolan 

Ta gärna med er dokumentation att samtala kring. 

 

Därför undrar vi om det finns möjlighet att intervjua en eller flera förskollärare på er förskola, 

gärna från olika avdelningar. Ert deltagande är viktigt för undersökningen. 

 

Examensarbetet kommer att publiceras och vi följer de forskningsetiska reglerna som bland annat 

innebär att vi inte kommer att nämna namn, eller vilka förskolor ni arbetar på och att den 

information ni lämnar endast kommer att användas i vårt examensarbete. 

Det innebär också att Ert deltagande är helt frivilligt och ni kan närsomhelst välja att avbryta 

intervjun. 

 

Intervjun tar max 45 minuter. Vi hör av oss till er inom en vecka, då ni kan komma med förslag på 

tider som passar er. 

 

Vid frågor kontakta gärna oss via epost 

sXXXXXX@student.hb.se 

sXXXXXX@student.hb.se 

 

Med vänlig hälsning,  

Lena och Camilla 
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3:3 Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

 Hur många år har du varit yrkesverksam? 

 När gick du utbildningen? 

 Vilka åldrar arbetar du med? 

 Har du någon teknisk bakgrund? 

 Ingick teknik i din förskollärarutbildning? 

 Har du ett personligt intresse för teknik? 

 Finns teknikintresset  i din arbetsgrupp? 

 Ingår teknik i era planerings-, pedagogiska-, verksamhetsdiskussioner? 

Huvudfrågor 

 Hur ser du på ditt uppdrag  att arbeta med teknik i förskolan?  

 Berätta vad ni arbetar med när ni arbetar med teknik 

 Berätta hur barnen får utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen? 

 Vad underlättar/försvårar arbetet med teknik i förskolan? 

 Upplever du att barnen använder teknik/tekniska termer mer i vissa lekar/miljöer? 

 Upplever du att barnen är intresserade av teknik? 

 Hur tänker ni kring genus i ert arbete med teknik? 

 

Stöd för följdfrågor 

”Vad menar du med det?”, ”Kan du berätta mer?”, ”Har jag uppfattat dig rätt om jag tror 

att din uppfattning är…?”  

 


