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Abstrakt 
Preschool teachers' perceptions of everyday technology in teaching 
A qualitative study in the preschool context 
 
Syftet med studien är att synliggöra förskollärares uppfattningar om och belysa deras didaktiska 
val i undervisningen av vardagsteknik samt hur de skapar utforskande lärsituationer i 
vardagsteknik. Syftet har konkretiserats till tre frågeställningar som ett hjälpmedel för att besvara 
studiens syfte som genomsyrar hela arbetet. Studien utgår från en kvalitativ metod där både 
semistrukturerade intervjuer samt en observation tillämpats. Då studien studerar förskollärares 
uppfattningar används även metoden fenomenografi för att närma sig deras tankar. Urvalet består 
av fyra förskollärare som är verksamma i fyra olika förskolor. Studiens utgångspunkt i resultatet 
och analysen är den insamlade empirin, tidigare forskning samt det teoretiska ramverket. Det 
teoretiska ramverket innefattar det sociokulturella perspektivet tillsammans med de tre teoretiska 
begreppen, den närmaste utvecklingszonen, materiell mediering samt språkets betydelse. 
 
Studiens resultat visar att förskollärares uppfattningar kring vardagsteknik är varierande och att 
vardagsteknik kan missuppfattas som digital teknik. Det framgår även hur förskollärare ser 
läroplanen för förskolan och barns intresse som en viktig del i planeringen av den didaktiska 
undervisningen. Det visar sig att utforskande lärsituationer både sker i spontana och planerade 
fall. En vanlig förekommande lärsituation som är spontan är vid påklädningen i tamburen då 
barnen använder dragkedjan på reflexvästen. En planerad utforskande lärsituation kan vara att gå 
teknikrunda tillsammans med barnen för att utforska olika vardagliga tekniker i förskolans 
verksamhet. Resultatet visar även att kunskap kring vardagsteknik är en viktig del för att kunna 
utmana barnen vidare och ge möjlighet till ett fortsatt lärande. 
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1 Introduktion 
 
1.1 Inledning  
Våra tidigare erfarenheter har givit oss förståelsen av att vardagsteknik kan ses som 
svårdefinierad. Det kan bero på att det saknas generella kunskaper om teknik, vilket i sin tur 
påverkar undervisningen av vardagstekniken i förskolans verksamhet. Vardagsteknik kan i vissa 
fall förväxlas med digitalisering men med en närmare inblick i läroplanen för förskolan, Lpfö 18, 
synliggörs det hur digitalisering och vardagsteknik är två åtskilda mål. Att använda sig av en 
digital teknik såsom en Ipad är i det här fallet inte en vardagsteknik då det istället är en teknik 
som är inriktad mot elektronik. Eftersom förskollärare själva får tolka hur innehållet i läroplanen 
lärs ut kan det vara en möjlig faktor till varför dessa två mål förväxlas med varandra. Vi vill 
därför synliggöra hur förskollärare uppfattar just vardagsteknik och hur det ligger till grund för en 
didaktisk undervisning såväl som utforskande lärsituationer. 
 
Om vi tar på oss teknikglasögonen och studerar vår omgivning synliggörs det hur vardagsteknik 
genomsyrar vardagen och hur påtaglig den faktiskt är. Under dagen används vardagstekniken på 
olika vis. Det kan vara när människan använder handtaget för att öppna ytterdörren, tvättar 
händerna genom att sätta på en vattenkran eller knäpper jackan med en dragkedja. I vardagen 
används olika tekniker och föremål för att underlätta en specifik situation. Vardagsteknik 
innefattar olika ting runt omkring oss som skapats för att fylla en funktion och som kan benämnas 
som artefakter. Bjurulf (2013) menar att artefakter är föremål som skapats för att tillgodose 
människans behov. Vardagsteknik i förskolan kan associeras med barns vardagliga aktiviteter, 
som exempelvis när barnet gungar eller utforskar hjulets funktion. 
 
Förr i tiden skapades olika objekt för att underlätta funktioner i vardagen. Funktionerna har 
genom åren utvecklats och blivit allt vanligare. I dagens samhälle används många olika 
funktioner utan att tänka på vad det har för betydelse. Exempelvis blir det svårt att öppna en dörr 
utan ett handtag och det blir svårt att knäppa jackan utan knappar eller dragkedjan. Vardagsteknik 
är en stor del av människans liv och något som troligtvis kommer utvecklas i framtiden för att 
fylla nya funktioner. Det är därför av stor vikt att barnen får utforska och upptäcka olika fenomen 
som hör till vardagsteknik. Genom att erbjuda barnen utforskande lärsituationer av vardagsteknik 
kan de från tidig ålder få en positiv och inspirerande bild av området. Brogren och Jonasson 
(2010) belyser att barn i tidig ålder bör komma i kontakt med teknik och menar att en enkel såväl 
som lekfull undervisning inom området är en viktig nyckel för en god syn på vardagsteknik. I 
undervisningen är det viktigt att tillvarata barns intresse av teknik och uppmuntra barnen till ett 
vidare utforskande av de frågor som uppstår. 
 
Sammanfattningsvis är en tanke att förskollärares erfarenheter och kunskaper om teknik påverkar 
hur undervisningen bedrivs. Okunskapen kring begreppet vardagsteknik kan även påverka i 
vilken grad barnen ges möjlighet till utmaning i relation till området och de nationella målen.   
 
1.2 Problemformulering 
Teknik har fått en mer markant roll i läroplanen för förskolan. Det går att läsa hur förskolan ska 
ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att “upptäcka och utforska teknik i 
vardagen”, såväl som “förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, 
material och redskap” (Lpfö 98 2018, s.14). Med tanke på teknikens framträdande roll i 
läroplanen är det av stor vikt som förskollärare att inkludera olika teknikformer i sin 
undervisning. Förskollärare bör ge barnen möjlighet att upptäcka och utforska situationer där 
vardagsteknik förekommer. Vardagsteknik, som är en del inom teknik, bör därför framföras på ett 
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lustfyllt och inspirerande tillvägagångssätt i förskollärares undervisning. I undervisningen som 
bedrivs är det viktigt som förskollärare att vara närvarande och stöttande i barnets lärprocess då 
varje barn har rätt till att utmanas i sitt lärande. Förskollärare besitter olika erfarenheter och 
kunskaper inom vardagsteknik vilket kan påverka hur tolkningen av teknikmålen i läroplanen 
uppfattas. Beroende på förskollärarens kunskaper om vardagsteknik kan det skapas konsekvenser 
i utformandet av den pedagogiska miljön. En förklaring kan vara att det är svårt för en 
förskollärare med begränsade kunskaper inom teknik att veta hur barnet ska utmanas för att bidra 
till barns användande av vardagsteknik. Mylesand (2007) beskriver vikten av att skapa givande 
tillfällen där barnen ges goda möjligheter till ett lärande inom teknik. Det krävs att förskolläraren 
ser det individuella barnet som kompetent samtidigt som det är viktigt att låta barnet själv få 
utforska. Förskolläraren bör därför bidra med utmanande och varierande material i den 
pedagogiska miljön.  
 
Ytterligare en förklaring kan vara att förskollärare ser teknik som komplicerat och svårdefinierat, 
vilket kan drabba undervisningen av vardagsteknik. Nordmark (2009) är doktorand vid Luleå 
tekniska universitet och studerar teknikens utrymme i förskolans verksamhet. Hon menar att 
teknikens plats ses som åsidosatt i verksamheten och att mer kunskap och erfarenheter behövs 
bland pedagogerna som är verksamma.    

 
Tidigare forskning och min egen erfarenhet visar att teknik har en väldigt undanskymd plats i 
skolan, särskilt i förskolan. På lång sikt önskar jag att teknik blir ett obligatoriskt ämne på 
lärarutbildningen. Det finns som tillval nu, men det tillhör tyvärr de kurser folk väljer sist. Det 
behövs kunskap bland pedagogerna och jag vill gärna plantera ett intresse för teknik hos dem 
(Nordmark 2009, s.1).   

 
Orsakerna till varför vardagsteknik anses komplicerat kan vara att förskollärarnas egna 
erfarenheter från deras skolgång har varit negativa. Våra erfarenheter av teknikundervisningen i 
skolan innebar bland annat att bygga broar av okokt spaghetti, vilket satte sina spår i vilka 
uppfattningar vi först hade om teknik. Under utbildningen på förskollärarprogrammet har en 
fördjupning inom naturvetenskap och teknik gjorts, vilket skapat en helt annan bild av 
teknikundervisningen och dess innehåll. Det har givit en mer positiv bild av undervisningen i 
teknik och vi hoppas att fler blivande förskollärare tar chansen att fördjupa sig inom ämnet.    
 
Konsekvensen av att välja bort teknikkurser under sin utbildning kan bli att undervisningen i 
förskolan drabbas då kunskapen kring vardagsteknik blir begränsad. Det kan leda till en svårighet 
att utforma en didaktisk undervisning. Påföljden av det kan bli att förskollärare inte har någon 
tanke bakom planeringen av vardagstekniken vilket leder till en brist i både syfte och läroplanens 
strävansmål. Selander (2012) poängterar att de didaktiska grundfrågorna är viktiga för kvaliteten 
på undervisningen. Finns grundfrågorna till hands blir undervisningen både strukturerad och 
utforskande för barnen. Genom att använda grundfrågorna till undervisningen skapas en så kallad 
didaktiskt design, vilket innebär hur läraren väljer att lägga upp sin undervisning för att täcka det 
område som ska beaktas.  
 
Ytterligare ett dilemma med arbetet kring vardagsteknik beskrivs av Björkholm (2018) som är 
universitetsadjunkt i teknikdidaktik. Hon menar att teknik i förskolan företräder bygg och 
konstruktion men att vardagsteknik är mer än så. I förskolan finns det möjligheter till att utforska 
vardagsteknik. Genom ett vidgat perspektiv om vad som egentligen tillhör vardagsteknik kan det 
synliggöras en hel del situationer där området kan impliceras. Utifrån vad Björkholm skriver bör 
förskollärare utforma och variera den pedagogiska miljön i förskolan så fler tillfällen ges där 
vardagsteknik kan förekomma. 
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Skolinspektionen (2017) har gjort en undersökning av hur vardagsteknik används i förskolans 
verksamhet. Det gjordes en kvalitetsgranskning för att undersöka hur förskollärare utmanar och 
stimulerar barns lärande inom vardagsteknik. I resultatet av Skolinspektionens undersökning 
motbevisades våra erfarenheter. 
 

Vid de granskade förskolorna är det vanligt att personalen som exempel på enkel teknik i 
förskolan, hänvisar till att barnen får använda teknik; tända och släcka en lampa, klippa med en 
sax, dra upp en dragkedja, tvätta händerna eller köra något i en skottkärra (Skolinspektionen 
2017, s.13). 
 

Å andra sidan visade granskningen att en del förskollärare lägger fokus på användandet av 
vardagsteknik men glömmer istället bort att ge barn möjlighet att urskilja och utforska 
vardagstekniken. 
 

Granskningen visar att det vid flertalet förskolor förekommer situationer, både planerade och 
spontant uppkomna, där personalen inte tar vara på tillfällen att erbjuda barnen möjlighet att 
utveckla sin förmåga att urskilja enkel teknik i vardagen och utforska hur den fungerar 
(Skolinspektionen 2017, s.13). 

 
Kvalitetsgranskningen som Skolinspektionen (2017) genomförde visade olika perspektiv på 
användningen av vardagsteknik. Det framkom att förskolor vanligtvis förknippar vardagstekniken 
med att exempelvis klippa eller dra upp en dragkedja. Dock visades det att personalen på 
förskolan istället går miste om att låta barnen utforska hur teknik fungerar. En förklaring kan vara 
att förskolepersonalen inte har tillräckligt med kompetens kring ämnet eller att de själva inte har 
något intresse för det.    
 
1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att synliggöra förskollärares uppfattningar om och belysa deras didaktiska 
val i undervisningen av vardagsteknik samt hur de skapar utforskande lärsituationer i 
vardagsteknik. 
 

Ø Vilka uppfattningar har förskollärare om vardagsteknik i undervisningen? 
Ø Vilka didaktiska val gör förskollärare i relation till undervisningen av vardagsteknik? 
Ø Hur skapar förskollärare utforskande lärsituationer i vardagsteknik?
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2 Tidigare forskning 
I nedanstående kapitel presenteras tidigare forskning kring förskollärares uppfattningar av 
vardagsteknik och vilka didaktiska val som ligger till grund för undervisningen. Det presenteras 
även hur förskollärare skapar utforskande lärsituationer inom vardagsteknik. För att få fram 
vetenskaplig forskning användes sökningar i olika databaser. Det tillämpades både svenska och 
engelska sökord för att begränsa sökningen till studiens valda område inom vardagsteknik. Under 
sökningen användes först sökordet vardagsteknik vilket gav en begränsad forskning. Därför 
tillämpades även begreppet teknik som sökord, vilket resulterade i en mer omfattad forskning 
kring studiens område.   
 
2.1 Förskollärares uppfattningar av vardagsteknik 
Öqvist och Högström (2018) har genomfört en studie med syfte att ta reda på hur förskollärares 
erfarenheter och kunskap om teknik ligger till grund för undervisningen med barnen. För att få 
fram sitt resultat gjordes intervjuer med 15 utbildade förskollärare. Resultatet visade att teknikens 
innebörd kan vara svår att definiera och att området emellanåt förknippas med digitala verktyg, 
bygg och konstruktion samt problemlösning. Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) har gjort 
en studie med fokus på förskollärares uppfattningar och tidigare erfarenheter kring 
teknikundervisning i förskolan. Deras metod bestod av gruppintervjuer på två olika förskolor där 
de använde sig av semistrukturerade intervjufrågor. I resultatet framkom förskollärares 
beskrivningar av vardagsteknik. De beskrev vardagstekniken som olika objekt runt omkring oss 
som underlättar olika aktiviteter i vardagen. Under gruppintervjuerna berättade pedagogerna att 
teknik innefattar allt men att det är svårt att förklara och sätta ord på.   
 
Sundqvist (2016) utförde en studie med inriktning på förskollärares uppfattning kring området 
teknik i förskolan. För att framföra ett resultat användes både enkät och intervjuundersökningar. 
Enkätundersökningen var ett slumpmässigt urval och omfattade både förskollärare och 
barnskötare som arbetar i förskolans verksamhet. I resultatet framkom det hur artefakter 
definieras som enkla objekt vilket används i vardagen och som behövs för att vardagen ska 
fungera. Det kan innebära att barnen exempelvis får möjlighet att behärska användningen av en 
dragkedja eller använda sig av bestick för att förstå dess funktion. Även Sundqvist, Nilsson och 
Gustafsson (2015) har utfört en studie med fokus att ta reda på hur förskollärare beskriver 
området teknik i förskolan. För att framställa ett resultat gjordes en enkätundersökning med både 
förskollärare och barnskötare som var verksamma i 14 olika förskolor. I resultatet framkom det 
att begreppet teknik kan definieras som en artefakt, det vill säga ett föremål som är skapat utefter 
människans behov. Resultatet visade även hur teknik som används i vardagliga situationer 
förknippas med att knäppa knappar eller att dra upp en dragkedja. Det framkom även att området 
teknik kan kopplas samman med bygg och konstruktion som vardagligen används. 
 
Sundqvist (2019) har i sin avhandling utfört olika delstudier genom intervjuer, observationer och 
undersökningar. Syftet med den första delstudien var att beskriva förskollärares undervisning av 
teknikområdet i förhållande till de didaktiska frågorna. I resultatet framkom förskollärares olika 
uppfattningar av teknik i förskolan. En förskollärare menade att teknik bearbetats då barnen fått 
ta del av hanteringen av en dragkedja eller en sax. Det visade sig även i resultatet hur 
förskollärare anser att vardagsteknik förekommer när barnen använder sig av en lärplatta. 
Ytterligare en uppfattning kring vardagsteknik var när barn hoppar eller klättrar på en sten. Dock 
menar Sundqvist att momentets utförande inte är en vardagsteknik utan en teknik som hör till 
barnets färdighet. 
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2.1.1 Förskollärares kunskaper i relation till teknik 
Det finns en brist på kunskap gällande teknikens innebörd och hur den kan användas i vardagen. 
Det i sin tur kan göra att läroplanens mål blir svåra att sträva efter då förskollärarna har svårt att 
urskilja teknikens innehåll (Öqvist & Högström 2018). Förskollärares kunskaper om teknik har 
ett samband med intresset för området. Om det finns ett genuint intresse för teknik kan 
förskollärare lättare förklara innebörden av vardagsteknik men också sätta det i praktiska 
sammanhang. Det kan bidra till att undervisningen av vardagsteknik blir enklare att utföra 
(Sundqvist 2016). 
 
Hedlin och Gunnarsson (2014) har i sin studie fokuserat på förskollärar-studenters uppfattningar 
av teknikområdet. Även där framkom det att kunskap kring undervisningsområdet ses som viktigt 
för att skapa motivation bland eleverna. Som lärare bör undervisningen riktas mot varje enskilt 
barn oberoende av könstillhörighet, vilket det oftast inte gör då teknik normaliseras som något 
manligt. Något som ytterligare framkom var att det som lärare är viktigt att besitta kunskap kring 
det ämne som undervisas för att förmedla en positiv känsla till barnet. Om läraren saknar kunskap 
kan barnen bli omotiverade och tappa lusten till ett fortsatt lärande. För att bidra med god 
kunskap menar Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) att utbildning och kompetensutveckling 
inom teknik behövs. Genom mer utbildning kan förskollärare bidra till en god undervisning inom 
vardagsteknik i förskolan. 
 
2.2 Förskollärares didaktiska val i undervisningen 
Vallberg Roth och Holmberg (2019) har i sin studie fokuserat på undervisningen i förskolan med 
inriktning på omsorg och lärande. I studien utgick forskarna från förskollärares 
undervisningsupplägg och kom i resultatet fram till hur begreppet didaktik används. Vidare 
understryker Vallberg, Roth och Holmberg hur didaktik bör genomsyra planeringen av 
aktiviteter. Det studerades även i vilken grad förskollärare använder sig av de didaktiska frågorna 
i relation till undervisningen såväl som till omsorg och lärande. De didaktiska valen som görs i 
planeringen av aktiviteter är vad som ska läras ut, hur det ska läras ut och vem som ska få ta del 
av lärandet. För att få en didaktisk undervisning bör den anpassas efter varje barn och dess 
enskilda behov. Öqvist och Högström (2018) menar i sin studie att syfte och mål är viktiga 
beståndsdelar att ha med i planeringen av aktiviteter. Om det finns syfte och mål med aktiviteten 
blir det enklare för förskolläraren att förstå hur det individuella barnet ska utmanas i dess 
lärprocess.   
 
En annan viktig del i den didaktiska undervisningen är att utformningen av aktiviteter har sin 
utgångspunkt i barns intresse. Genom en utgångspunkt i barns intresse kan en bidragande faktor 
vara att barns syn på teknik blir positiv redan i tidig ålder. Det kan i sin tur leda till att tekniken 
inte ses som lika avancerad (Elvstrand, Hallström & Hellberg 2018). I Sundqvists (2019) tredje 
delstudie framgick det i resultatet att förskollärare baserar undervisningen på barns intressen. 
Vidare framgick det att förskollärare bör vara uppmärksamma på om nya intressen skapas av 
barnen i den planerade undervisningen. På så vis kan förskolläraren välja att under nästa 
planering av aktiviteter involvera det nya intresset som uppstått.  
 
2.2.1 Förskolans läroplan i relation till en didaktisk undervisning 
Under de senaste årens revideringar av förskolans läroplan har teknikbegreppet fått en allt större 
plats. I läroplanen belyses förskollärarens roll i förhållande till olika mål och riktlinjer som 
stödjer teknikområdet. För att stödja läroplanens mål och riktlinjer är det viktigt som 
förskollärare att ge barnen möjligheten till att både synliggöra och utveckla erfarenheter inom 
teknik. Vidare nämns vikten av att förskollärare bör använda sig av teknik i undervisningen. 
Teknikundervisningen bör innefatta både lek och lärande för att göra barnen inspirerade på ett 
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lekfullt sätt. Barnen bör även erbjudas stimulerande och utforskande material som är kopplade till 
teknik (Elvstrand, Hallström & Hellberg 2015). 
 
Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) poängterar teknikområdets vikt i läroplanen. De menar 
att förskollärarens roll ligger i att följa läroplanens mål genom att undervisa i teknik med hjälp av 
planerade aktiviteter. Däremot kan svårigheter med planerade aktiviteter bero på bristen av 
personal, tid som inte räcker till eller att barngruppen är för stor. En annan svårighet som 
författarna tar upp är att teknikområdet kan åsidosättas då förskollärare tänker att teknik 
automatiskt ingår i andra aktiviteter som görs på förskolan. På så sätt inkluderas inte tekniken i 
den planerade undervisningen och fokus läggs indirekt inte på teknikundervisning utan istället 
vävs området samman i andra ämnesområden. Det i sin tur kan göra att läroplanens mål inte 
ligger till grund för den didaktiska undervisning som ska bedrivas.  
 
2.3 Utforskande lärsituationer 
Sundqvist och Nilsson (2018) har utfört en studie med fokus på teknik i förskolan. I studien 
användes frågeformulär som skickades ut till olika förskollärare i kommunen. Forskarnas 
undersökning fokuserade på förskollärares syn av begreppet teknik och hur deras förhållningssätt 
är i relation till de nationella målen inom teknik. Det tas upp att aktiviteter som innefattar bygg 
och konstruktion kan kopplas till vardagsteknik. Det framgår även att det inte endast är 
förskolans miljö och erbjudande av material som spelar roll i barns lärande, det krävs också en 
närvarande förskollärare som kan namnge tekniken som används. Genom aktiviteter som stödjer 
vardagsteknik kan reflektioner med barnen ske vilket i sin tur kan leda till en ökad förståelse.  
 
Elvstrand, Hallström och Hellberg (2015) har gjort en kvalitativ studie med videoobservationer. 
De ville synliggöra interaktionen mellan barn och förskollärare i den fria och planerade leken, 
såväl hur barn använder teknik i både inomhus och utomhuslekar. Resultatet visade att barn i 
förskolans verksamhet använder sig av teknik i både planerade och spontana aktiviteter. För att 
skapa en utforskande lärsituation bör förskolläraren tänka på utformningen av den pedagogiska 
miljön. När barns fria lek studerades synliggjordes det hur pojkar använder sig av olika former av 
teknik i leken, som att bygga och konstruera. Flickors användande av teknik visade sig inte vara 
lika vanligt som pojkarnas, särskilt i de äldre åldrarna. För att undvika flickors avstånd till teknik 
brukar förskollärarna vara noga med att blanda båda könen i planerade lekar. När barn använder 
teknik i sin fria lek är det viktigt som förskollärare att vara närvarande för att finnas till hands för 
barnen. Förskolläraren bör antingen hjälpa till eller lotsa barnet till att försöka lösa problemet 
själv.  
 
2.3.1 Spontana lärsituationer som komplicerade 
Öqvist och Högström (2018) skriver i deras studie att en utmaning kan vara att skapa utmanande 
lärsituationer vid spontana tillfällen. En av förskollärarna som deltog i studien menade att det är 
viktigt att sätta ord på vad som händer när barnen exempelvis använder en vattenkran. Vidare 
menade förskolläraren att det är enkelt att berätta för barnet vad som händer. Det vill säga att 
vattnet rinner ner när barnet sätter på kranen och att det slutar rinna när barnet stänger av kranen. 
Däremot nämnde förskolläraren att det svåra i situationen ligger i att ytterligare utmana barnet 
och besvara frågorna varför vattnet rinner ur kranen. Likaså berättade förskolläraren att när 
barnen tänder och släcker en lampa är det komplicerat att förklara djupgående vad som sker. 
Resultatet visade även att utmanande lärsituationer upplevs som svåra inom vardagsteknik, då en 
djupare förståelse och kunskap saknas av förskollärare. Det i sin tur påverkar hur förskollärare 
kan besvara barnens alla frågor om varför saker och ting sker, vilket gör det svårt att utmana 
barnen i förhållande till läroplanens mål om teknik. Saknar förskolläraren kunskap kring 
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teknikområdet kan det bli svårt att förklara vidare för barnen vad som egentligen sker. Trots 
förskollärarnas brist på kunskap i hur vardagstekniken bör användas kan en lösning vara att 
fokusera på den pedagogiska miljön. Barnen kan i fallet erbjudas en stimulerande miljö som 
relaterar till teknik. I resultatet framkom det även att barns nyfikenhet kring vardagsteknik oftast 
avslutas med ett byte av aktivitet. Orsaken kan vara att förskolläraren inte besitter tillräckligt med 
kunskap för att besvara eller utmana vidare det intresse som uppstått hos barnen.  
 
2.3.2 Planerade lärsituationer bidrar till ett utforskande 
Sundqvist och Nilsson (2018) beskriver vikten av planerade aktiviteter där vardagsteknik 
förekommer. Genom planerade aktiviteter blir det enklare för förskolläraren att erbjuda barnen 
utforskande lärsituationer eftersom en bakomliggande tanke finns. En aktivitet som genomsyrar 
vardagsteknik kan vara när barnen hanterar en sax och förstår dess funktion. Ytterligare en 
aktivitet kan vara när barnen använder sig av ett systemtänkande, då de exempelvis bygger 
händelsekedjor där varje del påverkar helheten. Genom aktiviteten synliggörs det hur alla delar 
hänger ihop och är beroende av varandra för att händelsekedjan ska fullföljas från start till slut. 
 
Även Öqvist och Högström (2018) menar att planerade aktiviteter i relation till teknik skapar 
goda förutsättningar för att utmana barnen. En förskollärare i deras studie berättade att en 
planerad aktivitet kan gynna undervisningen, då färdiga läromedel kring teknik kan användas. 
Läromedlet kan innehålla färdiga frågor som förskolläraren ställer till barnen vilket i sin tur kan 
underlätta undervisningen. I läromedlet finns även fakta kring den teknik som bearbetas vilket 
gör att förskolläraren kan besvara barnens frågor och bidra till en vidare diskussion och 
utforskande. Planerade aktiviteter som relaterar till teknik anses vara en bra strategi för att skapa 
utforskande lärsituationer.  
 
Utifrån resultatet i Sundqvists (2016) studie beskrivs en planerad aktivitet som skulle kunna 
stödja barns förståelse av hur vardagsteknik fungerar. Aktiviteten går ut på att förskolläraren 
avstår från att duka fram bestick vid matsituationen, vilket i sin tur kan skapa en diskussion om 
vad som fattas och varför besticken behövs. Ytterligare en planerad aktivitet där vardagsteknik 
står i fokus kan vara när förskolläraren väljer ut olika objekt som tillhör vardagliga tekniker. 
Barnen får sedan koppla ihop varje objekt till dess funktion.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Studien sätts i relation till Lev Vygotskijs teori, det sociokulturella perspektivet, eftersom 
undervisningen av vardagsteknik sker i sociala sammanhang. Vidare redovisas tre teoretiska 
begrepp vilka är den närmaste utvecklingszonen, materiell mediering samt språkets betydelse.  
 
3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Säljö (2015) beskriver Vygotskijs teori, det sociokulturella perspektivet. Teorin innefattar en tro 
på att barnet hela tiden präglas och formas efter sin sociala omgivning. I den sociala världen lär 
sig barnet att integrera med andra människor genom kommunikation och språk. Vygotskij 
menade att barnet formas efter sin sociala omgivning och inte utefter ens kulturella bakgrund. Det 
är dock inte bara sociala interaktioner och kommunikation som är centralt för barns utveckling. 
Vygotskij beskrev även tekniken som en viktig del i individens vardag för att utveckla ett 
lärande. Fokus ligger även i att kunna kontrollera olika artefakter. I dagens samhälle hanteras 
olika artefakter vilka används för ett speciellt syfte.  
 
Det sociokulturella perspektivet i studien är begränsat och fokuserat eftersom perspektivet är 
brett med många områden. I studien är perspektivet kopplat till interaktion och sociala samspel 
för att behålla en relevans i studien. Det sociokulturella perspektivet kan sättas i relation till 
studiens frågeställning som handlar om hur förskollärare möjliggör utforskande lärsituationer 
inom vardagsteknik. Perspektivet kan kopplas till frågeställningen eftersom det sker ett socialt 
samspel i undervisningen där barn-barn samt barn-vuxna interagerar med varandra. Williams 
(2006) beskriver att sociala sammanhang är centralt i Vygotskijs teori. Den viktigaste grunden i 
barns lärande är samspel då lärandet sker i interaktion med andra. För att möjliggöra ett lärande 
för barnen är den vuxnes roll betydande då barnet kan vägledas av en mer kunnig. 
 
3.2 Teoretiska begrepp 
Nedan presenteras tre teoretiska begrepp vilka är den närmaste utvecklingszonen, materiell 
mediering samt språkets betydelse.  
 
3.2.1 Den närmaste utvecklingszonen  
Säljö (2011) beskriver hur Vygotskij såg den vuxnes roll som betydande för barns utveckling. 
Fokus ligger på hur lärandet sker i sociala sammanhang och genom samspel med andra ges 
barnen möjlighet att utveckla sina förmågor. I sociala interaktioner är det viktigt som vuxen att 
stötta och utmana det enskilda barnet för att inte försumma det fortsatta lärandet. Den här 
handlingen kallas för den närmaste utvecklingszonen. Säljö (2014) beskriver innebörden av 
utvecklingszonen utifrån Vygotskij som menade att det bör finnas en tro på att barnet hela tiden 
kan behärska nya kunskaper. Om ett barns färdigheter ligger på en nivå finns det hela tiden 
möjlighet för barnet att uppnå ännu en nivå och därmed krävs det att läraren instruerar och stöttar 
barnet. Phillips och Soltis (2010) skriver att den vuxna bör se barnet som kompetent och ständigt 
utvecklande för att inte hämma barnets utveckling av lärande. De menar att en interaktion mellan 
barn och andra individer som besitter mer kunskap kan ge stora möjligheter till lärande då 
imitationer och iakttagelser kan göras. 
 
En koppling till studiens två frågeställningar kring förskollärarens didaktiska val i relation till 
undervisningen och skapande av utforskande lärsituationer kan göras till den närmaste 
utvecklingszonen. Det här då förskollärare i sin didaktiska planering kan se till barns utveckling 
och skapa utforskande aktiviteter som utmanar barnen vidare i deras lärande. För att utmana 
barnen vidare inom vardagsteknik kan förskolläraren ställa utmanande frågor och bidra till 
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utmanande material i lärmiljön. Förskolläraren bör även benämna vardagstekniken som används 
för att ge barnen möjlighet till att lära sig nya begrepp och uppnå ännu en nivå i sin utveckling.  

 
3.2.2 Materiell mediering 
Inom den sociokulturella teorin är materiell mediering ett grundläggande begrepp som innebär en 
användning av olika materiella redskap för att förstå sin omvärld. Ett materiellt redskap i 
arbetslivet är varierande beroende på individens yrkesval, det medför en tillämpning av speciella 
redskap i relation till yrket (Säljö 2014). Vygotskij menade även att materiella redskap används 
för att ta till sig nya kunskaper. Ett materiellt redskap kan exempelvis vara en spade. Det är något 
som människan är beroende av och som påverkar hur och vad människan lär sig. Genom 
materiella föremål kan människan ta till sig kunskaper som inte kan utvecklas med enbart 
kroppen (Säljö 2015).  
 
Materiell mediering kan kopplas till studiens frågeställningar kring förskollärarens uppfattningar 
av vardagsteknik samt skapande av utforskande lärsituationer. Förskollärarens uppfattningar och 
erfarenheter kan ligga till grund för hur vardagstekniken kan användas för att skapa utforskande 
lärsituationer. Förskolläraren kan skapa en lärmiljö där utforskande material finns tillgängligt och 
där barnen får möjlighet att nyfiket testa på olika tekniker. Genom att förskolläraren medvetet ger 
barnen möjligheten till ett utforskande kring olika vardagstekniker med hjälp av materiella 
redskap, kan barnen behärska nya begrepp och kunskaper. I undervisningen kan barnen få en 
ökad förståelse kring det som undervisas om de får använda både det visuella och kinestetiska 
sinnet vid utforskandet. Genom att använda dessa två sinnen får barnet möjligheten att både se 
och känna på föremålet.  
 
3.2.3 Språkets betydelse 
Vygotskij belyste vikten av språkets betydelse i den sociokulturella teorin då språket och 
kommunikationen sammanfogar människors samspel. Genom att använda språket skapas sociala 
relationer mellan individer och en viktig del är användningen av centrala språkliga begrepp. 
Kommunikation i den sociokulturella teorin innefattar olika sätt att kommunicera med varandra. 
Kommunikationen kan ske muntligt men också genom speciella teckensystem där olika 
uttrycksformer finns tillgängliga (Säljö 2014). Utifrån språket styrs även tänkandets utveckling, 
då barn samspelar och har dialoger med andra barn skapas nya tankesätt vilket i sin tur bidrar till 
att barnen utvecklar sitt lärande (Williams 2006). Vygotskij benämnde språket som redskapens 
redskap och menade att det är det viktigaste medierande redskapet människan besitter. Genom 
språket utvecklar människor sitt sätt att tolka, beskriva och analysera sin omvärld. Vygotskij såg 
språket som ett redskap till att se omvärlden från många olika perspektiv och genom det formas 
som människa (Säljö 2015).  
 
Språket kan kopplas till studiens samtliga frågeställningar om förskollärares uppfattningar av 
vardagsteknik, hur förskollärare utmanar barnen i utforskande lärsituationer såväl som deras 
planering av en didaktisk undervisning. Förskolläraren bör besitta en kunskap kring viktiga 
begrepp som relaterar till vardagsteknik och det behövs även ett anpassat språk som gör att 
barnen förstår innebörden av undervisningen. Det här för att utveckla barns lärande och på så sätt 
skapa en tydligare förståelse för vardagstekniken i förskolan. Om förskolläraren använder olika 
sätt att kommunicera med barnen, antingen med teckensystem eller muntligt, är det viktigt att 
kunna anpassa språket efter barnens nivå. Som förskollärare är det även betydelsefullt att låta 
barnen få samarbeta tillsammans och reflektera kring olika vardagstekniker. I en sådan situation 
kan språket vara en viktig grund för att barnen ska förstå varandra.  
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3.3 Sammanfattning 
Utifrån ovanstående teori och teoretiska begrepp kan en tydlig koppling till studiens syfte och 
frågeställningar göras. Det sociokulturella perspektivet fokuserar på ett socialt samspel och 
interaktion med andra, då individer formas efter sin omgivning. En tolkning är att samspelet 
speglas i förskollärarens undervisning och skapande av utforskande lärsituationer, då en 
interaktion kan bidra till att barnen erövrar nya kunskaper. I samspelet skapas reflektioner och 
tolkningar kring ett specifikt område, som i detta fall innefattar vardagsteknik. När förskolläraren 
och barnen för en dialog tillsammans kan nya tankar uppstå och ett lärande kan ske av varandra.  
 
I det sociokulturella perspektivet benämns även tre viktiga begrepp som är betydelsefulla för 
barnets lärande och utveckling. Ett av studiens teoretiska begrepp är den närmaste 
utvecklingszonen som valts då en förskollärare behöver stötta, besitta kunskaper såväl som 
utmana barnet i dess lärandeprocess. Det här begreppet relaterar till frågeställningarna kring 
förskollärarens didaktiska val i relation till undervisningen och skapande av utforskande 
lärsituationer. Finns det en brist på kunskap inom området kan en konsekvens vara att det blir en 
svårighet att veta hur varje barn ska utmanas vidare. En tolkning är också att de andra två 
begreppen, materiell mediering samt språkets betydelse, har en koppling till varandra då ingen 
bör uteslutas. I en undervisning bör förskolläraren tillämpa en variation för att nå alla barn, det 
kan göras genom att använda både språket och materiella ting. Om förskolläraren vill synliggöra 
vardagstekniken för barnen kan en metod vara att både förklara genom språket men också att visa 
materialet.  
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4 Metod  
I nedanstående kapitel beskrivs den kvalitativa samt fenomenografiska metoden. Vidare 
presenteras studiens datainsamling vilket framkommit med hjälp av fyra intervjuer och en 
observation. Det framgår även vilket urval som tillämpats, studiens genomförande, bearbetning 
av data samt vilka etiska aspekter som tagits hänsyn till. Slutligen presenteras studiens 
tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet.   
 
4.1 Kvalitativ metod  
Studien utgick ifrån en kvalitativ forskningsmetod som användes för att synliggöra och närma sig 
förskollärares tillämpning av vardagsteknik i undervisningen. Genom att använda en kvalitativ 
metod kunde förskollärares djupare tankar uppmärksammas. Denscombe (2016) tar upp olika 
kännetecken för en kvalitativ metod. Ett kännetecken är intervjuer med öppna frågor, vilket 
innebär att informantens svar inte påverkas av den som intervjuar. Ytterligare ett kännetecken är 
att ett mindre antal personer medverkar i forskningen. Studien utgår från fyra förskollärare vilket 
kan kopplas till vad Denscombe skriver om ett fåtal personer i en kvalitativ forskning. I studien 
gjordes både observation och intervju vilket Allwood och Erikson (2017) samt Hwang och 
Nilsson (2011) menar hör till kvalitativa undersökningar. De menar att det används för att samla 
in data som besvarar frågeställningarna. I en kvalitativ undersökning är det informanternas svar 
som ligger till grund för det resultat som framställs.  
 
4.1.1 Fenomenografisk metod 
Fenomenografi är en kvalitativ metod som studerar människors olika uppfattningar kring olika 
fenomen. Den tillämpas för att besvara syftet och frågeställningen kring förskollärares 
uppfattningar av vardagsteknik. Allwood & Erikson (2017) nämner hur fenomenografi grundades 
av en professor vid namn Marton och hans efterföljare. Fenomenografi som metod innebär ett 
undersökande av individers olika uppfattningar och förståelser kring ett visst fenomen. De menar 
att individer inte har samma tankesätt och uppfattningar, vilket gör att uppfattningen av ett och 
samma fenomen kan skilja sig åt beroende på vem som studerar fenomenet. 
 
Kihlström (2007) skriver att en fenomenografisk metod hör till en kvalitativ studie för att 
fördjupa sig i en individs uppfattningar kring ett visst fenomen. I intervjuerna finns en frihet 
under samtalet, det vill säga att den som intervjuar ställer följdfrågor beroende på informantens 
svar och riktning i samtalet. Det krävs att den som intervjuar håller sig till det som ska 
undersökas samtidigt som det krävs en flexibilitet för spontana utfall i samtalet. Det viktiga är att 
samma intervjufrågor ställs till alla informanter, men att de får uttrycka sig fritt. Det gör att 
informanterna får utrymme att uttrycka sina tankar och uppfattningar utan att den som intervjuar 
styr svaren under samtalet.  
 
4.2 Datainsamling 
För att öka mervärdet av studien tillämpades både intervju och observation där fokus låg på fyra 
olika förskollärare som arbetar på fyra olika förskolor.  
 
4.2.1 Intervjuer 
Intervjuerna som utfördes var semistrukturerade då ett flexibelt samtal kan leda till en trygghet 
hos informanten. Genom en flexibilitet kunde intervjuaren ställa följdfrågor och nya upptäckter 
kunde göras under intervjuns gång. Denscombe (2016) skriver att semistrukturerade intervjuer 
innehåller förutbestämda frågor men även en flexibilitet gällande informanternas svar. Genom att 
använda semistrukturerade intervjuer i den här studien kunde värdefull datainsamling som 
belyser informanternas tankar kring ämnet ges. Med en flexibilitet i intervjun kunde informantens 
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svar utvecklas vilket gav en närmare inblick i förskollärares perspektiv i förhållande till 
vardagsteknik i undervisningen.  
 
För att få kvalitativa svar utifrån frågeställningarna gjordes personliga intervjuer via ett möte med 
informanten. Under intervjuerna användes ljudinspelning för att förhindra så viktig information 
inte försummades. Utifrån ljudinspelningarna gjordes transkriberingar vilket underlättade arbetet 
med studien då det fanns en möjlighet att hela tiden blicka tillbaka på samtalens strukturer. Då 
studien utgick ifrån personliga intervjuer synliggjordes studiens frågeställningar om 
förskollärares uppfattningar kring vardagsteknik, hur deras didaktiska val ligger till grund för den 
undervisning som sker och hur utforskande lärsituationer skapas. Denscombe (2016) beskriver 
personliga intervjuer som ett fokus på en person i taget. Han menar att det medför en enkelhet i 
utforskandet av varje medverkande persons tankar och svar. Genom ett personligt möte finns en 
möjlighet till utveckling av samtalet och de svar som ges.  
 
4.2.2 Observation 
En observation användes som uppföljningsmetod för att besvara frågeställningen kring 
förskollärares uppfattningar av vardagsteknik. Efter att samtliga intervjuer utförts kontaktades 
varje förskollärare med en förfrågan om att medverka i en observation, där enbart en av 
förskollärarna hade möjlighet att ställa upp. Eriksson (2007) beskriver observationer som en 
iakttagelse av vad som sker i en viss situation och hur personerna i observationen agerar. En 
observation kan även bidra till en ökad förståelse för förskollärarens agerande som kan ligga till 
grund för en fortsatt utveckling i arbetet. Vidare skriver Hermerén (2011) att det bör vara en 
öppen observation vilket innebär att deltagarna är informerade om vilket ämne som undersöks 
och att förskollärarna ska bli observerade. Forskaren bör vara objektiv och inte försöka styra 
observationen i en viss riktning. När öppna observationer utförs är exempelvis 
observationsschema eller anteckningar viktigt för att ha struktur under observationens gång.  
 
I den här studien tillämpades en öppen observation då förskolläraren informerades om studiens 
syfte och varför observationen skulle göras. För att förskollärarens agerande under observationen 
inte skulle påverkas av det som studerades, fick förskolläraren ingen exakt information kring vad 
som var ämnat att observera. Under studiens observation var forskarna objektiva för att inte 
påverka förskolläraren under observationen. Forskarna höll sig i bakgrunden och var inte 
delaktiga i aktiviteterna som skedde. Båda forskarna var observatörer för att inte gå miste om 
något värdefullt till den insamlade empirin. Innan observationen utfördes gavs ett godkännande 
från både rektor och förskolläraren. Arbetslaget på avdelningen blev även dem informerade om 
att en observation skulle genomföras.    
 
4.3 Urval 
Studien baserades på vad fyra utbildade förskollärare svarade i intervjuundersökningen och den 
observation som utfördes. Förskollärarna som valdes ut för att medverka i studien är aktivt 
arbetande i fyra olika förskolor som ligger i en mellanstor stad i södra Sverige. Förskolorna ligger 
i olika delar av staden och är på något sätt kopplade till vardagsteknik som valts att forskas kring. 
Förskolorna har antingen ett tema inom teknik eller besitter förskolläraren en fördjupad kunskap 
kring ämnet. Då förskollärarna valdes ut på grund av sin kompetens använde studien ett 
subjektivt urval. Denscombe (2016) beskriver att subjektivt urval används då forskarna 
handplockar ett litet antal personer som anses ha kunskap och erfarenhet kring ämnet som 
undersöks. Genom en värdefull data och kvalitativ information från personerna kan 
frågeställningen som valts att forskas kring besvaras.  
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I studiens resultat är informanternas riktiga namn fingerade eftersom de ska förbli anonyma. I 
tabellen nedan (se Tabell 1) visas de fingerade namnen på förskollärarna, deras ålder såväl som 
deras arbetslivserfarenheter som förskollärare.   
 
Fingerat namn Ålder Arbetslivserfarenhet 

som förskollärare 

 Anna  30års åldern  2 år 

 Bianca  30års åldern  3 år 

 Carin  60års åldern  35 år 

 Disa  40års åldern  9 år  
Tabell 1: Information om de medverkande förskollärarna 
 
De fingerade namnen ovan används i studiens resultatkapitel för att skapa en tydlighet kring vem 
som sagt vad under intervjuerna.  
 
4.4 Genomförande 
Det första som gjordes var att utforma ett missivbrev (se Bilaga A) där relevant information 
skrevs ut om studien. I missivbrevet som delades ut står det om studiens syfte, vad studien vill ta 
reda på och vilka forskarna är. Det finns även information om de fyra forskningsetiska 
principerna, vilken metod som ska användas och kontaktuppgifter till forskarna. För att samla in 
ett mångsidigt material till studien var målet att fyra förskollärare skulle intervjuas. Missivbrevet 
skickades först ut till förskollärarnas rektorer för att få ett godkännande kring att utföra en 
intervju. När varje rektor godkänt att studien fick utföras på vardera förskola kontaktades 
samtliga fyra förskollärare via mail.  
 
Intervjuerna utfördes i ett enskilt rum på vardera förskola som de olika förskollärarna arbetade 
på. Innan varje intervju fick förskollärarna skriva på en samtyckesblankett (se Bilaga B). Med 
hjälp av en samtyckesblankett gavs informanterna möjligheten till ett skriftligt godkännande och 
att läsa igenom vad studien innebar. För att skapa en tillförlitlighet stod även forskarnas namn 
och kontaktuppgifter med i missivbrevet, om någon fråga skulle uppstå i efterhand. Under 
intervjun användes ljudinspelning för att fånga hela samtalet och för att kunna återblicka på 
samtalets struktur och innehåll. Intervjun utgick ifrån förutbestämda frågor (se Bilaga C) och för 
att få in värdefulla svar användes även följdfrågor beroende på svaren som gavs. Det gav en 
möjlighet för de medverkande förskollärarna att vidareutveckla sina svar. Innan mötet avslutades 
fick förskollärarna möjlighet att lyssna igenom det inspelade materialet. Det gav förskollärarna en 
chans till att komplettera eller vidareutveckla något svar från intervjun. Ljudinspelningen var ett 
hjälpmedel för att säkerställa så hela samtalet fanns dokumenterat, då forskarna själva inte kunde 
förlita sig på att minnas allt som sagts. Utifrån varje ljudinspelning skapades en transkribering av 
samtalen som utförts. Innan transkriberingen säkerhetskopierades alla ljudinspelningar eftersom 
det är värdefull information som inte går att ersätta. Genom varje transkribering gjordes sedan en 
kategorisering av de olika svaren, vilket bidrog till en upptäckt av variationer såväl som mönster. 
Då en struktur var framställd underlättades arbetet med att framföra resultatet.  
 
Efter intervjuerna valdes en förskollärare ut i syfte för att utföra en observation. Under 
observationen av förskolläraren användes ett observationsschema (se Bilaga D). En observation 
valdes för att styrka frågeställningen om förskollärares utformning av utforskande lärsituationer. 
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Observationen genomfördes en vecka efter den första intervjun, då en sammanställning av 
samtliga intervjusvar gjorts. Observationen utfördes av båda forskarna för att inte gå miste om 
viktiga iakttagelser som kunde vara användbara för studien.  
 
4.5 Bearbetning av data 
När intervjuerna och transkriberingen utifrån ljudinspelningen färdigställts sorterades 
intervjusvaren för att koppla samman svaren med rätt frågeställning. När sorteringen av svaren 
var klara användes de mest centrala delarna för studien, eftersom inget oväsentligt bör finnas 
med. Båda forskarna var med och lyssnade igenom varje samtal för att minska risken av 
missuppfattningar utifrån vad förskollärarna svarade. Utifrån det gavs en klarare överblick på det 
insamlade materialet och användbara citat kunde väljas ut för att styrka förskollärarnas 
resonemang. Transkriberingen innehöll ordagrant vad varje förskollärare svarat, eftersom varje 
ord var betydelsefullt för studien och de frågeställningar som skulle besvaras.  
 
När transkribering gjorts och värdefulla citat valts ut kunde det bidra till en mer inlevelse i vad 
förskollärarna svarade. Sammanställningen av samtalet och dess värdefulla citat kunde underlätta 
kategoriseringen av förskollärarnas olika uppfattningar och handlingsmönster. En bearbetning av 
materialet kunde även bidra till att irrelevanta delar inte togs med.  
 
Efter observationen sammanställdes samtliga iakttagelser i relation till hur förskolläraren utmanat 
och skapat utforskande lärsituationer i förhållande till vardagsteknik. I skedet fanns nu en 
sammanställning av både intervjuerna och observationen, vilket var början för en framställning 
av studiens resultat. Avslutningsvis analyserades och tolkades studiens resultat i förhållande till 
tidigare forskning, det sociokulturella perspektivet samt de tre teoretiska begreppen som är den 
närmaste utvecklingszonen, språkets betydelse och materiell mediering.   
 
4.6 Etiska aspekter 
I studien har de fyra forskningsetiska principerna tagits hänsyn till, vilka beskrivs av 
Vetenskapsrådet (2011). Informanterna kontaktades med en förfrågan på mail med ett 
missivbrev. I förfrågan stod studiens syfte och information kring forskarna för att bygga grunden 
till en tillitsfull relation. I informationen stod det hur lång tid intervjun förväntades ta, då 
förskollärarna eventuellt behövde gå ifrån arbetet under denna tid. Det kan kopplas till 
informationskravet som innebär att forskarna informerar studiens syfte till de medverkande 
personerna. I förfrågan fick personerna själva möjlighet att tacka ja eller nej till medverkan i 
studien. Det hör till samtyckeskravet som betyder att personerna som fått förfrågan att medverka 
själva får avgöra om de vill vara med eller inte. Ett förtydligande gjordes genom att informera 
förskollärarna att deras namn kommer fingeras i studien, så ingen oberörd ska kunna urskilja 
förskollärarnas identitet. Den här metoden hör samman med konfidentialitetskravet vilket innebär 
att de medverkande personerna får fingerade namn för att respektera deras integritet. Till sist 
informerades förskollärarna att deras svar på intervjun endast kommer användas i studien och att 
det empiriska materialet enbart används i syfte till forskningsändamål, som är kännetecken för 
nyttjandekravet. 
 
De forskningsetiska principerna togs även till hänsyn under observationstillfället, då 
förskolläraren, rektorn och arbetslaget blev informerade kring studiens forskningsområde. 
Samtliga förskollärare gav sitt godkännande med hjälp av samtyckesblanketten (se Bilaga B) för 
att delta i en intervju och en eventuell observation.  
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4.7 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 
För att skapa en tillförlitlighet i studien har en röd tråd genomsyrat hela arbetet som gjort att 
studiens alla delar går att följa. Denscombe (2016) beskriver att en tillförlitlighet i en studie 
innefattar en detaljerad information som gör att andra kan ta del av forskningen och på så sätt få 
ut liknande resultat. En styrka med den här studien är att frågeställningarna och syftet hela tiden 
präglar utseendet av studien då både resultatet och analysen innehåller rubriker liknande 
frågeställningarna. Likaså intervjuguiden har sin grund i syftet och frågeställningarna, då 
underliggande frågor relaterar till vad som ska forskas kring. Under intervjun förekom även 
följdfrågor för att ytterligare närma sig det som valts att studera kring. Utifrån det besvaras 
frågeställningarna då de ständigt speglar studiens samtliga avsnitt. Att forskningsfrågorna hela 
tiden beaktats har skapat en röd tråd mellan studiens alla delar. Studien går att följa i alla steg 
som tillämpats då det förekommer detaljerad information för att möjliggöra en tydlighet och 
förståelse kring studien för läsaren. Granskas studiens genomförande, står det beskrivet vilka 
metoder som valts från start till slut. Det skulle kunna ha en koppling till tillförlitlighet då studien 
går att följa i alla steg, där ingenting utelämnats och där det synliggörs hur studiens syfte hela 
tiden präglat de olika avsnitten. Asplund och Carlsson (2015) benämner en röd tråd med 
begreppet koherens som innebär att textens struktur och innehåll har en sammanhållning och 
sammanhang.  
 
Då studien utgår från en fenomenografisk samt en kvalitativ metod har en observation och 
semistrukturerade intervjuer använts för att få ut relevant data. Syftet och frågeställningarna har 
konkretiserats ner för att användas i intervjuguiden. Genom konkretiseringen skapas en 
trovärdighet då samtliga informanter bör förstå intervjufrågorna på samma vis och därmed svara i 
enlighet med frågan som ställs. En svaghet med studiens val av metod, som bland annat är 
intervjuer, skulle kunna vara att informanten påverkas av de frågor som ställts. Därför har 
forskarna i studien använt en flexibilitet i samtalet med icke-ledande frågor för att inte påverka 
informanten. Innan intervjun fick varje informant skriva på en samtyckesblankett och efter 
intervjun fick informanterna chansen till att lyssna igenom samtalet vilket kan skapa en 
respondentvalidering. Denscombe (2016) beskriver att respondentvalidering är viktigt för att låta 
informanten lyssna igenom och kontrollera den insamlade data för att granska så den stämmer. 
Informanten fick även möjlighet till att förbättra sina synpunkter och åsikter innan empirin 
bekräftades. Studiens urval kan kopplas till en trovärdighet, då relevanta personer och platser 
valts ut i studien.  
 
En svaghet skulle kunna vara att studien enbart innehåller en observation, för att skapa ett 
ytterligare mervärde hade två observationer kunnat utföras där en jämförelse mellan dem kunnat 
ske. Däremot kan en styrka vara att studien får mervärde eftersom den innehåller både intervjuer 
och en observation. Syftet med en observation var att komplettera ena forskningsfrågan eftersom 
det kan vara en svårighet att besvara forskningsfrågan om hur förskollärare utmanar barnen i 
lärsituationer relaterat till vardagsteknik genom intervjuer. Eftersom förskolläraren innan 
observationen inte fick exakt information kring området som skulle observeras kan en 
trovärdighet skapas. Om förskolläraren hade fått en exakt information om observationens syfte 
hade en påföljd kunnat bli att förskollärarens agerande påverkat undervisningen under 
observationen. Det hade kunnat minska trovärdigheten och en naturlig bild av hur det går till på 
förskolan i relation till spontana och planerade aktiviteter inom vardagsteknik. 
 
Studien använder dessutom tidigare forskning som sätts i relation till den här studiens resultat 
vilket visat liknande slutsatser. Studien är objektiv och relevant i förhållande till det ämne som 
undersökts, därför kan studiens underlag användas av andra liknande kontexter för vidare studier. 
Det kan kopplas till att studien innehåller en överförbarhet. Denscombe (2016) menar att 
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överförbarhet i en studie är när andra forskare som studerar liknande fall tar del av studiens 
information. Det innebär att studien ska vara så pass konkret, objektiv och beskrivande att den 
kan användas av andra forskare. En nackdel med den här studien är att den innefattar få 
deltagande personer, vilket kan göra det svårt att avgöra i vilken grad studien är överförbar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 

17 

5 Resultat 
I kommande kapitel redogörs resultatet av informanternas svar utifrån de intervjuer och den 
observation som gjorts. Kapitlet belyser förskollärares uppfattningar om och hur utforskande 
lärsituationer skapas i relation till vardagsteknik såväl hur didaktiska val ligger till grund för 
undervisningen. Resultatkapitlets olika underrubriker består av frågeställningarna utifrån studiens 
syfte för att underlätta läsningen.  
 
5.1 Vilka uppfattningar har förskollärare om vardagsteknik i undervisningen? 
I nedanstående avsnitt presenteras förskollärares uppfattningar kring vardagsteknik i 
undervisningen. Rubrikerna syftar till förskollärares beskrivningar av vardagsteknik, deras 
inställning av vardagsteknik samt vilka fördelar och svårigheter som finns kring området. 
 
5.1.1 Förskollärares beskrivning av vardagsteknik  
En uppfattning av vardagsteknik nämndes av Anna som menade att det finns runtomkring oss hela 
tiden och att det är ett viktigt område som barnen bör få ta del av. En uppfattning som belystes var 
att vardagstekniken är något som används i många olika situationer: “Man kan säga att det är när 
man öppnar en dörr... till exempel. Hur man använder olika handtag, hur man spolar toaletten… 
man sätter på en kran… eehmm, ja…“ (Anna). 
 
En annan uppfattning lyftes under intervjun med Bianca där det framkom hur hon uppfattar 
vardagsteknik på många olika sätt. En uppfattning som kom i uttryck var att hon först och främst 
tänker på den digitala tekniken när hon hör begreppet vardagsteknik. Vidare menade hon att 
vardagsteknik bland annat kan innefatta knappar och hissar.  
 

Ehh… De innefattar många saker, eh jag tror det är många saker man inte tänker på ehm... först 
och främst tänker jag på den här digitala tekniken... typ som Ipad, kameror, interaktiva 
tavlorna... sen kan man ju tänka ah på lite ah på knappar… lampor... hissar… cyklar och lite 
såna saker (Bianca). 

 

En uppfattning som kom i uttryck hos Carin var att vardagsteknik är något som människan skapat 
för att fylla ett behov. Hon menade att det är allt som människan använder i vardagen. En 
beskrivning hon gav är när barn handskas med att knäppa knappar eller att dra upp en dragkedja. 
Även Disa nämnde att vardagsteknik kan innefatta hur saker och ting fungerar i vardagliga 
situationer. Hon la till att vardagsteknik kan vara när barnen får använda sig av bestick eller sätta 
på vattenkranen.  
 

För mig innebär det att förstå hur saker i vardagen fungerar. Jag får till exempel lära barnen hur 
man tar av sig jackan, hur dragkedjan fungerar, hur man sätter på vattenkranen och hur man 
använder bestick (Disa). 

 
5.1.2 Förskollärares inställning till vardagsteknik 
En uppfattning som samtliga förskollärare hade gemensamt var en positiv inställning till 
vardagsteknik. En uppfattning som Carin hade var att förskollärares olika inställningar till 
teknik kan påverka barns syn på området. Uppfattningen var även att barnen kan skapa ett 
större intresse för vardagsteknik om förskolläraren uppmärksammar och benämner den teknik 
som används.  
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Om vi lyfter upp de grejerna som är vardagsteknik o jobbar med det, det kan ju räcka med att 
man nämner det i sammanhanget som de intresserar sig för… hur funkar det, ser vi vad som 
händer, kan vi göra så. Det gör ju att barnen själva blir uppmärksamma på det som händer 
runt omkring dom om vi själva är uppmärksamma o ser o funderar (Carin).  

 
Disa berättade att hon arbetar på en förskola där pedagogernas positiva inställning till teknik 
präglar den dagliga verksamheten. Barnen får ta del av olika situationer där vardagsteknik 
förekommer och får öva på att hantera enkla funktioner. Uppfattningen belyste även att 
vardagsteknik är en viktig del för att utveckla sin självständighet.  
 

Ehh... jag har en positiv inställning till vardagsteknik... åh, det är något vi arbetar väldigt 
mycket kring. Även om det kan vara kämpigt… speciellt i början på terminen, så är det ett 
ämne man ser väldigt mycket resultat i och vilken glädje det skapar hos barnet… det är ju 
nyckeln till att bli en självständig individ med en tro på den egna förmågan (Disa). 

  
5.1.3 Fördelar med vardagsteknik i undervisningen 
Olika uppfattningar kring fördelar med vardagsteknik i förskolans verksamhet lyftes av Bianca. 
Hon uppfattar det som att barnen i framtiden behöver kunskap om hur vardagsteknik fungerar 
och att det därför är viktigt att introducera området för barnen i tidig ålder: “Ehh… fördelar är 
väl att de kommer möta teknik... vardagsteknik i sina liv… i framtiden utanför förskolan också, 
så det är bra att dem berört det innan” (Bianca).  
 
En annan uppfattning av fördelarna med att introducera vardagsteknik för barnen i förskolan 
nämndes av Carin. Fördelen med att introducera området i tidig ålder är att skapa ett intresse 
hos barnen, så de kan lära sig nya saker och att skapa en förståelse för hur saker och ting 
fungerar. Vidare menade hon att det är viktigt som förskollärare att ge barnen möjlighet att 
upptäcka olika händelseförlopp. Hon ger ett exempel då barnen tvättar händerna i handfatet och 
frågar vart vattnet tar vägen. Hon förklarade vikten av att visa barnen hur saker och ting hänger 
samman i vardagliga situationer. Genom att benämna vardagstekniken kan barnen 
uppmärksammas på tekniken runt omkring oss. Det i sin tur kan skapa ett fortsatt intresse hos 
barnen.  

 
Det gör ju att barnen själva blir uppmärksamma på det som händer runt omkring dom om vi 
själva är uppmärksamma o ser o funderar, det är ju så man kläcker nya idéer, att man har det 
tänkandet (Carin). 

 
5.1.4 Svårigheter med vardagsteknik i undervisningen  
En uppfattning som kom i uttryck var när Bianca berättade att vardagsteknik kan ses som svårt 
då svårigheten kan vara att sätta ord på tekniken som används i vardagen. 

 
Hmm… njaa det kanske är att man inte benämner det som teknik eller att man inte tänker på 
att… ah det här är teknik. Hmm… och att det glöms bort kanske lite. Det handlar väl om 
okom… okunskap kanske (Bianca). 

 
Anna hade en liknande uppfattning och ansåg att en svårighet med vardagsteknik i 
undervisningen kunde vara hur förskolläraren benämner och stöttar barnen i olika teknikbegrepp. 
Hon menade att det kan vara svårt att förklara för barnen vad som händer i olika situationer. 
Exempelvis varför en lampa tänds när barnet trycker på en knapp. En annan svårighet hon 
uppfattade med vardagsteknik i verksamheten var hur miljön ska utformas för att stödja tekniken 
och för att göra barnen inspirerade av miljön.  
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En uppfattning som både Carin och Disa hade var att det är tidsbristen som gör att teknik inte 
bearbetas i undervisningen. Disa uppfattade att vardagstekniken både tar tid och energi av 
förskolläraren. Vidare berättade hon att det krävs mer tid för att skapa en bra undervisning inom 
vardagsteknik. Även Carin uppfattade att tiden i förskolan inte alltid räcker till för den 
undervisning som ska behandlas utifrån läroplanen. Hon menade att det finns vilja till att utföra 
aktiviteter men eftersom det både är tidsbrist och personalbrist kan konsekvensen bli att allt inte 
hinns med.  
 

En stor svårighet tycker jag är att vi har för lite tid, läroplanen är ju fantastisk, men det finns 
hur mycket som helst som vi ska göra o vill göra o kan göra, men en dag på förskolan… den 
är ju… alla barn är ju inte här på dagarna, vissa är femtontimmars eller kort tid, vi är ju bara 
fullt bemannade på förmiddagen som andra förskolor är (Carin).   

 
5.2 Vilka didaktiska val gör förskollärare i relation till undervisningen av 
vardagsteknik? 
I nedanstående avsnitt redogörs resultatet i relation till förskollärares didaktiska undervisning, 
läroplanens betydelse samt vilket inflytande barnen får i planeringen av undervisningen.  
 
5.2.1 Planering av en didaktisk undervisning 
Anna menade att de didaktiska valen grundas i den planering som görs inför undervisningen av 
vardagsteknik. Hon beskrev att de didaktiska frågorna vad och varför används eftersom 
arbetslaget använder sig av ett system kallat Peder. Där skrivs det ner vad som ska läras ut och 
varför i en PowerPoint, som en dokumentation av undervisningen.  
 
Även Disa berättade att de didaktiska frågorna vad och hur alltid ligger till grund för den aktivitet 
som planeras att göras. Planeringen av aktiviteter utgår hela tiden ifrån barnens intressen eller 
något barnen spontant uppmärksammat. Aktiviteterna som planeras kan även beröra något som 
arbetslaget anser att barnen bör få möjlighet att ta del av.  
 

Vi vuxna planerar ju alltid vad och hur vi ska göra en aktivitet. Det kan vara utifrån det vi sett 
att barnen är intresserade av, något de uttryck att de vill göra och ibland planerar vi in något 
som vi upplever att barnen inte har uppmärksammat för att kunna skapa ett intresse istället 
(Disa). 

 

Carin beskrev hur hennes arbetslag ständigt arbetar med de didaktiska frågorna under 
planeringen av aktiviteter. Hon berättade att alla aktiviteter som planeras bygger på det som 
visats under tidigare utvärderingar och analyser av aktiviteter. Vidare menade hon att det barnen 
visat intresse för bör sammanfogas i de nya aktiviteterna som planeras. Genom att arbeta på det 
här viset inkluderas de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Det vill säga att aktiviteten också 
får ett mål att sträva efter att uppnå.  
 
Bianca berättade i intervjun hur vardagsteknik i de flesta fall förekommer i spontana tillfällen, 
vilket är en anledning till varför de didaktiska frågorna inte kommer i uttryck inom området. 
Däremot sker en senare reflektion efter ett spontant tillfälle, hon menar att planerade aktiviteter 
inom vardagsteknik inte sker så ofta.  
 

Som jag sa innan är det saker man gör som... med teknik i vardagen som man inte tänker på och 
då är det ju spontant och då har man ju inget syfte eller så, utan det är väl sånt man reflekterar 
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över senare… som det här med cykeln och det… det har vi ju haft som, det är ju planerat! Från 
vårt håll. Eh... så det är ju blandat, men det är nog mest spontant ändå (Bianca). 
 

5.2.2 Läroplanens betydelse i relation till undervisningen 
Att läroplanen är a och o i förskolans verksamhet är samtliga förskollärare överens om. Bianca 
nämnde läroplanen som förskolans bibel och berättade att den ligger till grund för all 
undervisning som sker i verksamheten. Hon menade att det är viktigt att alltid ha med läroplanen 
i ryggen och ständigt utgå ifrån den under sina planeringar. Likaså Anna poängterade att 
läroplanen har stor betydelse och att all undervisning bör präglas av den. Vidare menade hon att 
läroplanen både har mål och riktlinjer som stödjer teknik och att det därför är viktigt att inkludera 
det i undervisningen som bedrivs.  
 

Den har ju väldigt stor betydelse, det är ju den vi ska jobba utifrån så det är ju väldigt viktigt att 
vi verkligen tänker på läroplanen, att den finns i bakhuvudet när vi planerar aktiviteter. Där står 
ju målen om teknik, att vi ska arbeta med det (Anna). 

 
Carin nämnde att teknikmålen behandlades förra året när avdelningen hade teknik som tema. 
Efter det har dessa mål inte berörts eller strävats mot, utan det är något som passerat. Nu finns 
det ett nytt tema på avdelningen och Carin menade att teknik inte hör där till, vilket gör att 
området åsidosatts.  
 
Disa nämnde vikten av läroplanens innebörd och menade att den ger undervisningen en bredd 
då det finns olika mål att arbeta kring. Hon sa också att även om andra läroplansmål bearbetas 
så kan olika teknikformer ändå användas. Ett exempel hon gav var när barnen skulle utföra ett 
experiment som var riktat åt fysikaliska fenomen. Under experimentet vävdes tekniken ändå in 
då barnen fick använda sig av olika material i utförandet av experimentet. Genom det vävdes 
tekniken in i ett annat ämne.  
 

Aktiviteten berör ju både fysik och teknik… men jag undersökte tidigare under terminen 
tillsammans med barnen hur olika material färdades olika fort nedför en rutschkana... Själva 
undersökningen berörde ju egentligen mer fysik, men resultatet skapar ju en teknik. Vilken 
teknik och material ska vi använda oss av för att fortast komma nedför rutschkanan (Disa). 

 
5.2.3 Barns delaktighet och inflytande i planeringen  
Carin nämnde i sin intervju att barns intresse ligger till grund för den didaktiska frågan, varför, 
när det kommer till planeringen av aktiviteter. Hon menade att arbetslaget hela tiden blickar 
tillbaka på vad de tidigare gjort och vad barnen bör utmanas vidare i. En annan viktig del i 
planerandet av aktiviteter är målsättningen, det ska alltid finnas ett mål med vad som ska arbetas 
kring och vilket lärande som ska uppnås med undervisningen.  

 
Vi bygger ju alltid det vi gör på de vi har sett tidigare... på den utvärdering eller analys vi 
gjort sist eller intresse vi sett hos barnet. Det ska sammanfogas... Åh... då blir det ju ett 
varför... för att vi ska gå vidare från det här men också för att vi har ett mål, vad vi vill nå med 
aktiviteten... vilket lärande vill vi med undervisningen, då måste man ju ha en plan för det 
(Carin).  
 

Likaså Anna poängterade hur barns delaktighet och intresse är betydelsefull för den 
undervisning och planering som görs. En beskrivning som gavs är att inga aktiviteter görs om 
barnen inte finner något intresse i det. Det gäller som förskollärare att vara uppmärksam på vad 
barnen intresserar sig för inom teknik innan en aktivitet planeras: “Barnen har, de har… jag 
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skulle säga att de har väldigt stort inflytande för vi utformar ju inte aktiviteter som inte vi vet att 
barnen har ett intresse för” (Anna). 

 
5.3 Hur skapar förskollärare utforskande lärsituationer i vardagsteknik? 
I kommande avsnitt belyses utforskande lärsituationer i både spontana och planerade aktiviteter 
utifrån informanternas intervjusvar.  
 
5.3.1 Spontana utforskande lärsituationer 
Carin berättade hur ett spontant lärtillfälle kan vara när förskolläraren fångar upp något som barnen 
gör eller om något nytt material finns tillgängligt. Hon beskrev en händelse där förskolan fick 
tillgång till nya reflexvästar, när barnen skulle ta på sig västen upptäcktes en ny funktion.  

 
De tillfällen i vardagen, när... när det är något som är teknik, då försöker man lyfta upp... eh, ord 
som har med det o göra eller att man pratar med barnen… jaha har ni sett, vi har fått nya såna här 
reflexvästar, på de gamla var de dragkedja men på de här är det karborr... o det är ju olika slags 
tekniker för att västen ska vara stängd… att man lyfter upp det på de sättet… åh att det är så vi 
berör det mycket (Carin). 

 
Carin nämnde också att en utforskande lärsituation kan vara när barnen tvättar sina händer under 
kranen och det bildas skum av tvålen. Ibland har barnen frågat varför det blir skum och som 
förskollärare kan intresset i situationen utforskas vidare genom att ställa frågor kring vad som 
händer.  

 
Det vi ser som barnen intresserar sig för kan ju va när de tvättar händerna... ååh, så blir det 
skum o så rinner skummet ner i avloppet... o så blir det jättemycket bubblor där nere... varför 
blev det bubblor idag, det blev det ju inte förra gången… ah det kanske är för det är stopp 
(Carin).  

 
Även Disa nämnde vattenkranen som en spontan situation där vardagsteknik förekommer. Hon 
menade att det blir olika temperaturer samt hastigheter på vattnet beroende på hur kranen ställs 
in. Sedan kan barnet eller förskolläraren lägga till tvål vilket bidrar till en spännande händelse 
eftersom det krävs en viss teknik att få fram bubblor då barnet behöver gnugga och forma 
händerna.   
 
Anna påpekade även hon hur vattenkranen ses som en central del i spontana lärandetillfällen 
inom vardagsteknik.  
 

Ehh… om det har varit ett barn som kanske glömt att stänga av kranen efter sig på toaletten... 
då går man tillbaka till den spontant och frågar hur man stänger av vattnet eller så… åhh, sen 
visar dom och förklarar varför det är så... om man drar upp handtaget på kranen så kommer 
det vatten och stänger man så kommer det inte vatten (Anna). 
 

Disa förklarade att spontana lärsituationer inom vardagsteknik sker dagligen. Hon menade att 
barnen själva får ta av sig sina ytterkläder efter utomhusvistelsen och genom det själva träna på 
att dra ner dragkedjan. Även vid matsituationen får barnen själva utforska besticken och hur dem 
fungerar. Vidare menade Disa att pedagogerna på förskolan arbetar utifrån att hjälpa barnen att 
klara saker och ting själva. En annan spontan situation är när hon köpte in en lampa till 
avdelningen som hade flera olika knappar, varje knapp gav ifrån sig ett speciellt ljus. Tanken var 
att lampan skulle vara som en inredningsdetalj i utformningen av miljön men som istället fångade 
barnens intresse. Det spontana blev att barnen började utforska de olika knapparna på lampan, 
vilket i sig är en vardagsteknik.  
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Ja… jag har nyss köpt en ny lampa till avdelningen och... eh... genom att trycka på olika 
ställen på lampan kan man få den att lysa olika starkt och att blinka… vilket utforskande av 
lampan det blev första veckan (Disa). 

 
5.3.2 Planerade utforskande lärsituationer 
Bianca berättade i sin intervju att en kunskap behövs för att kunna utmana barnen vidare i teknik. 
Det kan vara svårt att fånga upp enkla vardagstekniker men det är något som hon vill bli bättre 
på. Annas tankar var att teknik synliggörs genom utforskande lärsituationer så som att gå 
planerade “teknikrundor”, det vill säga att leta efter ett specifikt föremål som hör till teknik i 
förskolans olika rum. I en sådan situation kan förskolläraren även fråga barnen vad de tror är 
teknik i rummet innan ett utforskande görs.  
 

Det kan vara att vi börjar från lekrummet, rörelserummet och sen ska vi ta oss genom alla 
rummen och hitta så mycket handtag som möjligt. Att vi utforskar på det sättet… (Anna). 
 

Vidare förklarade Bianca hur barnen intresserat sig för en cykel utan hjul som fanns utanför 
förskolans område. Avdelningen valde att ta in cykeln och planerade att de skulle laga den, barnen 
fick då chansen att upptäcka vilka material som behövdes för att laga just den här cykeln. Hon 
menade att tekniken i aktiviteten var när barnen fick upptäcka cykelns hjul men också när barnen 
fick ta del av verktygslådan och verktygens funktion.  
 
Carin nämnde en planerad lekhörna som inspiration för utforskande av teknik. Tanken var att 
barnen skulle få möjlighet att upptäcka och testa på olika funktioner som hör till vardagliga 
sammanhang. Teknikhörnan bestod bland annat av ringklockor, knappar och lampknappar för att 
uppmuntra barnen att utforska enkla objekt. Ett annat exempel var när barnen fått möjlighet till att 
konstruera en så kallad vattenbana med stuprör och petflaskor. Om ett objekt tas bort förstörs 
kedjan och här visas det hur delarna påverkar varandra. Hon berättade även att barnen fått skapa 
händelsekedjor där målet var att transportera en boll från en punkt till en annan.  
 

Ja… vi gjorde bland annat såna här... eh, vattenbanor… asså det var petflaskor som var 
skurna i halvor o stuprör... Då tänkte vi lite att det är teknik, matematik åh programmering. 
Att allt går i rätt steg, allt behövs för att programmet ska fungera. Sen har vi gjort… vad heter 
det… händelsekedjor med lutande plan, det var likadant då, då fick barnen skapa en bana från 
en punkt till en annan. Hur får vi bollen att hamna rätt (Carin).  

 
Anna berättade i sin intervju om en planerad aktivitet då förskollärarna tog med sig barnen till 
ett teknikprogram på ett gymnasium för att göra ett studiebesök. Hon förklarade att barnen 
bland annat fick undersöka hur ett element fungerar och hur det kan komma varmvatten från 
kranen genom att vrida åt ett visst håll. Under besöket fick barnen vara delaktiga och 
tillsammans reflektera kring de olika teknikerna och dess funktioner. 

 
Vi fick titta på till exempel hur element fungerar, hur rör fungerar, hur man sätter på en kran 
varför det kommer varmvatten om man vrider till ett visst håll... eller varför det kommer 
kallvatten till ett annat håll... de visade vad som händer när man spolar (Anna).  

 
Vidare menade hon att förskollärarna efter vistelsen fick med sig material att arbeta med i 
verksamheten, men som av någon anledning inte nyttjades.  
 
Även Disa berättade hur barnen i förskolan får möjlighet till ett utforskande av vardagsteknik. 
Hon beskrev en situation där barnen fick utföra praktiska vardagsövningar med syfte att till slut 
kunna hantera olika material på egen hand. En situation var när barnen fick lära sig hur en 
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apelsinpress fungerar, det är en teknik i sig att veta hur apelsinen ska placeras och hur barnet ska 
göra för att pressa ut saft. Ytterligare en planerad situation som nämndes var när barnen fick 
hjälpa till att hälla vatten mellan två olika kannor.  
 

Hm... vi har väldigt många färdiga material som innefattar teknik... eh, speciellt inom området 
praktiska vardagsövningar. Just nu har vi till exempel en övning där barnen får träna sig på 
att… eh, pressa en apelsin och sedan diska efter sig, en annan där de får skruva i lampor på en 
ljusstake… åh så en övning där de får öva på att hälla vatten med en kanna till en annan kanna 
med hjälp av en tratt (Disa).  

 
5.4 Resultat utifrån observation 
Här nedan presenteras resultatet utifrån observationen där det framkom hur både spontana och 
planerade aktiviteter utforskas vidare av förskolläraren. Det tas även upp hur två spontana 
situationer inte utforskades vidare. 
 
5.4.1 Spontan situation där vardagstekniken utforskas vidare 
Under observationen uppmärksammades ett tillfälle där förskolläraren tog tillvara på en spontan 
situation genom att ställa frågor till de involverade barnen. Iakttagelsen gjordes när barnen skulle 
sätta på sig reflexvästar innan de skulle gå ut på gården. Barnen tog var sin väst som de skulle 
sätta på sig och två av barn började hjälpa varandra. Det ena barnet hade fått en rosa reflexväst 
med kardborreband medan den andra fick en grön väst med dragkedja. Det hördes hur de två 
barnen började diskutera med varandra att de hade olika västar, då flikade förskolläraren in och 
frågade på vilket sätt västarna skiljde sig åt. Det ena barnet svarade att det var olika färger, varpå 
det andra barnet la till att de hade olika “knäppen”. Förskolläraren frågade hur de knäppte 
reflexvästen med kardborrband och hur de gjorde för att dra upp dragkedjan.  
 
5.4.2 Planerad aktivitet som blir ett utforskande av vardagsteknik 
Fem barn åt gången skulle gå in i ett mindre rum som var nedsläckt tillsammans med 
förskolläraren, det här för att studera olika reflexer som satt på väggarna. På väggarna fanns 
också mindre speglar. Syftet hade ingenting att göra med vardagsteknik. Förskollärarens tanke 
var att barnen skulle studera och urskilja olika reflexer med varsin ficklampa. Reflexerna hade 
olika färger och skiljde sig åt i utseendet, vilket gav ifrån sig häftiga nyanser av ljus. Ett barn lade 
märke till att det skapades olika färger på väggarna. Ett annat barn uppmärksammade att 
ficklampornas av och på knapp satt på olika ställen och att det kunde vara en orsak till varför det 
gav ifrån sig olika färger på väggarna. Förskolläraren besvarade det som barnen spontant började 
intressera sig för, vilket var ficklampans knapp och inte reflexerna. Förskolläraren bad alla barn 
att samlas i en ring för att diskutera hur allas ficklampor såg ut och tillsammans studerade dem 
ficklampornas olika av och på knappar.  
 
5.4.3 Spontana situationer där utforskandet försummas 
Här nedan presenteras två olika situationer som inte utforskades vidare kring tillsammans med 
barnen.  
 
5.4.3.1 Situation 1 
Under observationen skedde en situation då barnen skulle tvätta sina händer. Barnen stod i kö 
framför avdelningens två handfat. De två barnen som stod längst fram började leka med vattnet 
genom att sätta på en stark stråle och justerade strålen så den blev mindre kraftfull. 
Förskolläraren som stod en liten bit bort tittade på barnen och såg vad som skedde men bad dem 
efter en stund att sluta leka med vattnet. Barnen avbröt sin lek och gick därifrån.  
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5.4.3.2 Situation 2 
Det andra tillfället var när tre barn vistades i en myshörna, det fanns massa kuddar och lite 
ljusslingor som hängde på väggen för att skapa en lugn atmosfär. Plötsligt började en av 
ljusslingorna att blinka vilket ledde till den stora frågan, varför. De provade att släcka ljusslingan 
genom att trycka på dess på och av knapp. Ljusslingan blinkade fortfarande, det ena barnet drog 
ut kontakten från väggen och satte dit den igen. Ingenting hände vilket resulterade i att de ropade 
på en av förskollärarna. Förskolläraren svarade barnen att det berodde på att det kunde vara fel på 
ljusslingan, att de skulle dra ut kontakten och låta den vara. Barnen frågade förskolläraren varför 
den blinkade och varför vissa delar av slingan var släckta. Förskolläraren svarade att hon inte 
visste, att det nog berodde på strömmen men att vaktmästaren fick titta vidare på problemet.  
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6 Analys  
I nedanstående avsnitt analyseras resultatet i relation till tidigare forskning och studiens teoretiska 
ramverk. Syftet och frågeställningarna ligger till grund för analysen och kommer analyseras i 
relation till det sociokulturella perspektivet samt de tre teoretiska begreppen. Begreppen 
innefattar den närmaste utvecklingszonen, materiell mediering såväl som språkets betydelse. 
Underrubrikerna nedan stöds av syftets tre frågeställningar som består av förskollärares 
uppfattningar av vardagsteknik, didaktiska val i undervisningen av vardagsteknik och utforskande 
lärsituationer i vardagsteknik.  
 
6.1 Förskollärares uppfattningar av vardagsteknik 
I resultatet framkom det hur förskollärarna uppfattar vardagstekniken på olika vis. Samtliga 
förskollärare kunde besvara vad vardagsteknik innebar för dem, däremot fanns en variation i 
deras svar. Något som framkom i resultatet var att Bianca nämnde vardagsteknik som digital 
teknik, vilket egentligen hör till digitalisering då ett användande av Ipads och kameror tillämpas. 
Det här är något som både Öqvist och Högström (2018) samt Sundqvist (2019) tar upp i sina 
studier. De menar att vardagsteknik ofta förknippas med digital teknik som lärplattor.  
 
När förskollärarna skulle beskriva vardagsteknik framkom det varierande svar, dock associerade 
både Bianca och Carin vardagstekniken till knappar. Likaså hade Anna och Disa samma 
uppfattning av vardagsteknik och beskrev den bland annat som att sätta på vattenkranen. Ännu en 
upptäckt i resultatet var att både Disa och Carin nämnde dragkedjans funktion som tillhörande 
inom vardagstekniken. Carin påpekade även att vardagsteknik skapats av människan för att fylla 
ett behov. Då förskollärarna beskrev att vardagstekniken innefattar olika material eller objekt är 
en tanke att det teoretiska begreppet, materiell mediering, kan kopplas till förskollärarnas svar i 
resultatet. Säljö (2014) beskriver innebörden av materiell mediering vilket är redskap som 
används för att människan ska förstå sin omvärld och utveckla lärandet. Ovanstående resonemang 
kan kopplas till vad Sundqvist, Nilsson och Gustafsson (2015) nämner i sin studie med liknande 
resultat. Deras medverkande förskollärare beskrev att vardagsteknik finns i människans vardag 
och skapats för att fylla en viss funktion. Svar som upptäcktes i deras studie var att vardagsteknik 
förknippas med att knäppa knappar eller dra upp en dragkedja.  
 
I studiens resultat framkom det svårigheter med vardagstekniken i förskolan. Det uppstod olika 
förklaringar kring vad det svåra är men både Bianca och Anna menade att det kan vara svårt att 
benämna. Det finns en kunskap kring vad vardagsteknik innebär men däremot en svårighet i att 
benämna tekniken för barnen. Förskolläraren behöver en kunskap kring området som ska 
undervisas, därför kan det kopplas till det teoretiska begreppet, språkets betydelse. Säljö (2014) 
beskriver vad Vygotkij menade med betydelsen av språket. Individen utvecklas genom språket då 
det är av vikt att analysera, beskriva och tolka sin omvärld. Språket är dessutom viktigt eftersom 
det är grunden för att förmedla kunskap i undervisningen. Genom språket skapas olika dialoger 
som i sin tur kan bidra till ett fortsatt lärande hos barnen.  
 
Studien visade också hur två av förskollärarna uppfattade att svårigheten med vardagsteknik 
ligger i tidsbristen och bristen på personal. Carin menade exempelvis att det är få timmar om 
dagen där planerade aktiviteter sker och vid de tillfällena är fokus istället på barns intresse, vilket 
just nu inte ligger inom tekniken. Disa antydde att vardagsteknik både tar tid och energi från 
förskolläraren att undervisa kring. I den tidigare forskningen beskriver även Elvstrand, Hallström 
och Hellberg (2018) att en svårighet med att planera aktiviteter kan ligga i bristen på personal, för 
stora barngrupper eller att tiden inte räcker till. Ytterligare en svårighet är att en del förskollärare 
anser att vardagsteknik vävs samman med andra områden, vilket gör att läroplansmålen om 
teknik negligeras i undervisningen.  
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6.2 Didaktiska val i undervisningen av vardagsteknik 
Resultatet indikerar hur Carin, Anna och Disa såg de didaktiska frågorna som en viktig del i 
planeringen. Carin menade att förskolans aktiviteter ständigt grundas i barns intresse men också 
vad den tidigare utvärderingen och analysen visar när dokumentationer utförts. Utifrån det kan en 
ny aktivitet skapas i relation till läroplanens mål och efter barns intresse. En likartad uppfattning 
nämns av Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) som skriver att barns intresse bör ligga som 
utgångspunkt i utformningen i den didaktiska undervisningen. Att utgå från barns intresse kan 
skapa en positiv bild av teknik redan i tidig ålder. I resultatet poängterade Anna att arbetslaget 
använder sig av dokumentation för att besvara de didaktiska frågorna som ska behandlas i 
kommande aktiviteter. Vidare menade hon att det genom dokumentation framgår vad som ska 
göras och varför det ska göras. Disa berättade att de didaktiska frågorna alltid ligger till grund för 
planeringen av nya aktiviteter. Hon förklarade även att aktiviteterna kan grunda sig i vad barnen 
behöver få ta del av ytterligare. Till skillnad från de tre andra förskollärarna ansåg Bianca att 
vardagsteknik förekommer i spontana fall vilket gör att syfte och de didaktiska frågorna inte 
besvaras i den spontana situationen. Däremot sker oftast en reflektion efteråt om det är något som 
uppstått. En didaktisk undervisning kan kopplas till språkets betydelse som beskrivs av Säljö 
(2010). I en didaktisk undervisning bör förskolläraren anpassa sitt språk för att nå ut till hela 
barngruppen vilket kan innebära både att använda sig av specifika begrepp eller enkla 
förklaringar. Förskolläraren kan variera sitt språk genom både det muntliga språket eller ett 
teckensystem.  
 
Resultatet ovan kan sättas i relation till vad Öqvist och Högström (2018) belyser i sin studie. De 
skriver att det blir enklare för förskolläraren att utmana det individuella barnet i sin lärprocess om 
de finns ett mål och syfte med aktiviteten som genomförs. Som tidigare nämnts belyste Carin 
vikten av att utgå från barns intresse i aktiviteter. Det är även något som Sundqvists (2019) 
nämner i sin studie. Hon tar upp att förskollärare i sin undervisning bör ta tillvara på barns 
intresse men skulle ett nytt intresse uppstå är det viktigt att ta fasta vid det istället. På så vis 
involveras barns intresse i den didaktiska undervisningen. 
 
Studiens resultat indikerar även hur samtliga förskollärare såg förskolans läroplan som viktig när 
en didaktisk undervisning ska planeras. Bianca nämnde exempelvis att läroplanen och dess olika 
mål är något som hela tiden ska ligga till grund för det som sker i verksamheten. Anna berättade 
att läroplanens mål om teknik bör inkluderas i undervisningen med barnen. Att utmana barnen 
vidare genom en didaktisk planering kan kopplas till det teoretiska begreppet, den närmaste 
utvecklingszonen som Philip och Soltis (2010) beskriver. De menar att den vuxne bör se barnet 
som kompetent och ständigt utvecklande. Genom att barn imiterar och iakttar vad andra gör kan 
den själv utveckla nya kunskaper. Säljö (2014) skriver att barnets nivåer hela tiden ska utmanas 
för att den ska uppnå ännu en nivå, dock är den vuxnes roll viktig för att vägleda barnet.  
 
6.3 Utforskande lärsituationer i vardagsteknik 
I studiens resultat illustreras tre förskollärares tankar kring utforskande lärsituationer inom 
vardagsteknik. Carin, Disa och Anna nämnde hur vattenkranen är central för vardagstekniken i 
förskolan då det kan vara en spontan situation där ett vidare utforskande möjliggörs. Disa 
förklarade en situation som uppstått där barnen upptäckte olika hastigheter på vattnet beroende på 
hur kranen användes. För att utforska vidare situationen kan förskolläraren tillsammans med 
barnen använda sig av tvål, vilket i sin tur skapar bubblor i vattnet. Det behövs en viss teknik för 
att få fram bubblorna med händerna. Även i observationen synliggjordes det hur vattenkranen var 
en plats där ett spontant upptäckande görs av barn. Det visades hur två barn uppmärksammade 
vad som skedde genom att justera vattenkranen på olika sätt. Förskolläraren stod på avstånd och 
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riktade emellanåt blicken mot barnen men bad dem sedan att sluta leka med vattnet. Likt 
ovanstående resonemang kan en koppling göras till vad Öqvist och Högström (2018) framställde 
i deras studie. Det framkom hur en förskollärare belyste vikten av att benämna det som sker i 
situationen, vilket skulle kunna vara då barnen handskas med en vattenkran. Förskolläraren 
menade att enkelheten ligger i att förklara vad som sker men att svårigheten däremot ligger i att 
utmana barnen vidare och att besvara barnens frågor som uppstår.  
 
Carin nämnde en spontan situation då förskolan hade köpt in nya reflexvästar till barnen. Det 
skapades en ny upptäckt hos barnen då de reagerade på att det inte längre fanns någon dragkedja 
på västarna, utan att det nu istället var kardborrband. I observationen upptäcktes det även hur en 
spontan situation uppmärksammades av förskolläraren. Situationen innefattade två barn som hade 
två olika reflexvästar på sig, en med kardborreband och en med dragkedja. Barnen skapade en 
diskussion kring hur västarna skilde sig åt vilket förskolläraren uppmärksammade. Det i sin tur 
ledde till ett vidare utforskande då förskolläraren ställde frågor till barnen. Förskolläraren nämnde 
inget om att det var vardagsteknik. Å andra sidan började förskolläraren utforska vidare den 
spontana situationen som väckt intresse hos de två barnen. De liknande situationerna ovan kan 
kopplas till den sociokulturella teorin som Säljö (2015) beskriver. Han menar att barn genom 
sociala interaktioner med andra formas och utvecklas. I interaktioner förs dialoger som gör att 
individer lär av varandra. Likaså Williams (2006) belyser barns samspel med andra som en viktig 
del i Vygotskijs teori, vidare menar hon att barn bör vägledas av en mer kunnig för att utveckla 
ett lärande.  
 
Till skillnad från de andra förskollärarna menade Bianca att kunskapen kring vardagsteknik är en 
viktig ståndpunkt i utformandet av utforskande lärsituationer. Likartat nämner Öqvist och 
Högström (2018) att förskollärare kan uppleva vardagstekniken som svår om de saknar kunskap 
och förståelse för ämnet. Med andra ord menar de att det kan bli svårt för förskolläraren att 
besvara barns frågor och samtidigt kunna utmana dem vidare i förhållande till de nationella 
målen. I observationen där förskolläraren tillsammans med barnen utförde en aktivitet med 
reflexer och ficklampor skapades ett utforskande. Den planerade aktiviteten skulle innefatta ett 
utforskande av olika ljus och reflexer men ledde istället till ett fokus på en funktion tillhörande 
vardagsteknik. I observationen synliggjordes det hur förskolläraren tillsammans med barnen gick 
igenom hur de skulle trycka på knapparna för att sätta på och av sin ficklampa. Situationen kan 
kopplas till den sociokulturella teorin som beskrivs av Säljö (2015) eftersom det sker ett samspel 
och barnen lär av varandra. Situationen kan även kopplas till de tre teoretiska begreppen materiell 
mediering, den närmaste utvecklingszonen samt språkets betydelse som Säljö (2014) beskriver. I 
observationen sker ett lärande av förskolläraren som utforskar vidare situationen tillsammans 
med barnen genom att ställa utmanande frågor. Det här kan kopplas till den närmaste 
utvecklingszonen eftersom barnens lärande kan utmanas ännu en nivå. Eftersom förskolläraren 
även använde ett anpassat språk i den spontana undervisningen är ännu en tolkning att språkets 
betydelse berördes. Dessutom användes ficklampan och reflexerna som material för lärandet. 
Eftersom barnen fick utforska ficklampans funktion genom både det visuella men också genom 
det kinestetiska kan situationen kopplas till materiell mediering.  
 
En planerad aktivitet som visades i resultat var när Anna berättade hur hennes barngrupp besökt 
ett gymnasium med teknik som inriktning. Det var en planerad utflykt där barnen fick ta del av 
elementets funktion och hur det kan komma vatten ur kranen beroende på vilket håll handtaget 
dras åt. Barnen fick tillsammans reflektera kring det som hänt på utflykten och fick med sig 
material till förskolan men som å andra sidan inte nyttjades. Det färdiga materialet hade kunnat 
skapa möjligheter för ett fortsatt arbete. Det positiva med färdigt material skriver Öqvist och 
Högström (2018) om i sin studie. De menar att planerade aktiviteter kan skapa goda 
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förutsättningar för ett lärande då färdigt material kopplat till teknik finns att tillbringa. Vidare 
menar de att det färdiga materialet kan innefatta fakta och färdiga frågor, vilket kan underlätta 
förskollärarens undervisning med barnen. Det färdiga materialet som förskollärarna fick med sig 
från gymnasiet kan kopplas till materiell mediering som Säljö (2010) beskriver. Det färdiga 
materialet kan bidra till en utforskande lärsituation tillsammans med barnen. Genom materialet 
kan barnen få en tydligare kunskap då de får använda sig av både det visuella och kinestetiska 
sinnet. 
 
6.4 Slutsatser 
Analysen kopplas både till studiens resultat, tidigare forskning och studiens valda teoretiska 
ramverk och begrepp. Analysens tre rubriker innefattar studiens frågeställningar, anledningen är 
att skapa en tydlighet som visar att den röda tråden fortfarande finns med. Studiens analys har 
visat hur en del förskollärare förknippat vardagstekniken till digitalisering. Det har även framgått 
hur förskollärarna såg de didaktiska frågorna som betydelsefulla i planeringen av aktiviteten. Det 
framkom även hur förskollärares kunskap sågs som betydelsefullt för att skapa utforskande 
lärsituationer med barnen. Tillika hur spontana utforskande lärsituationer vardagligt förekommer 
vid påklädningen i tamburen då barnen använder en dragkedja på reflexvästen.  
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7 Diskussion 
I kommande avsnitt diskuteras studiens resultat och analys i förhållande till dess syfte och 
frågeställningar samt de professionsrelevanta konsekvenser som resultatet kan få. Som en 
avslutning diskuteras kritiska aspekter som påverkat studiens metodval. 
 
7.1 Resultatdiskussion  
Utifrån studiens resultat och analys framgår det hur vardagsteknik uppfattas olika beroende på 
förskollärare. Det visas att digital teknik uppfattas som en del av vardagstekniken, vilket 
egentligen är ett eget område inom teknik. Det är något som även framgår i Öqvist och 
Högströms (2018) studie. I deras resultat framkommer det hur teknikens innebörd kan uppfattas 
som svårdefinierad och att den emellanåt även förknippas med digitala verktyg. Vi tänker att en 
konsekvens av förskollärares olika uppfattningar kan leda till att barnen inte ges möjlighet till en 
likvärdig undervisning. Läroplansmålet om vardagsteknik kan tolkas på varierande sätt eftersom 
förskollärare besitter olika kunskaper och erfarenheter. Undervisningen av vardagsteknik kan 
därför skilja sig åt beroende på vilken förskollärare som tolkar målet.  
 
Vi tänker att en orsak till förskollärares olika uppfattningar kan vara att de besitter olika 
kunskaper och erfarenheter kring området. I vårt resultat framkommer det hur samtliga 
förskollärare har en förståelse för vad vardagsteknik kan innebära. De ges olika exempel på 
situationer där vardagsteknik förekommit i deras verksamhet. Det motsäger vår tidigare 
uppfattning som framkom i inledningen där vi nämnde hur våra tidigare erfarenheter visat hur 
förskollärare hade brist på kunskap gällande vardagsteknik. Vårt resultat bestrider även det 
Öqvist och Högström (2018) framfört i sin studie då det visades hur deras medverkande 
förskollärare hade en brist på kunskap i relation till vardagsteknik. De menade att det kunde bli 
svårt att urskilja teknikens innehåll och hur läroplanens mål kring teknik ska behandlas. 
 
Något som framkommer i studiens resultat är att området teknik åsidosätts på grund av en 
tidsbrist, stora barngrupper och brist på personal. Vår tanke är att det inte bör vara en orsak till 
varför vardagstekniken åsidosätts. Även Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) belyser i sin 
studie hur planerade aktiviteter inom teknik kan vara svårt då det förekommer tidsbrist och fåtal 
personal på förskolan. För att ta vara på och möjliggöra vardagstekniken i förskolans verksamhet 
är vår tolkning att förskolläraren bör uppmärksamma spontana situationer som vid exempelvis 
påklädning, då barnen hanterar en dragkedja. Våra funderingar är varför tekniken negligeras på 
grund av förskolans olika villkor. Vi tänker att tidsbristen handlar om prioriteringar, 
förskollärares intresse och hur de planerar upp undervisningen. Det är förskollärarens ansvar att 
se till så läroplanens olika mål bearbetas tillsammans med barnen. En metod för att inte gå miste 
om teknikmålet på grund av för stora barngrupper kan vara att dela in barnen i mindre grupper 
och på så sätt låta alla barn ta del av undervisningen av vardagsteknik.  
 
Utifrån studiens resultat är vår tanke att läroplanens mål och de didaktiska frågorna bör ligga till 
grund för undervisningen som planeras. Vallberg Roth och Holmberg (2019) poängterar hur 
barns intresse bör ligga till grund för den didaktiska undervisningen som förskolläraren planerar. 
De menar att förskollärarna bör ta hänsyn till frågorna vad, hur och varför något ska läras ut. Vår 
tanke är att en positiv konsekvens med att använda målen och de didaktiska frågorna är att 
förskolläraren genom planerade aktiviteter redan innan vet hur, var, när och varför barnen ska 
utmanas i lärandet. På så sätt blir den planerade aktiviteten mer didaktisk och mer utmanande än 
en spontan aktivitet. Å andra sidan tänker vi att en spontan aktivitet kan bidra till ett lärande om 
förskolläraren är uppmärksam på hur barnet ska utmanas. Trots att förskolläraren är uppmärksam 
på situationen, saknas det dock ett mål och syfte med aktiviteten. Det visar sig även i studiens 
resultat att en av förskollärarna tillsammans med barnen hade gjort ett planerat studiebesök på en 
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gymnasieskola med teknikinriktning. Efter besöket fick förskollärarna material att arbeta vidare 
med i förskolans verksamhet för att följa upp det som uppmärksammats och arbetats kring under 
besöket. Trots det valde förskolläraren att inte nyttja materialet utan det glömdes istället bort. En 
fundering som uppkommer är att följden av situationen kan bli att det väcktes ett nytt intresse hos 
barnen, men som inte togs tillvara på och därmed hindrade ett fortsatt lärande.  
 
En intressant aspekt som uppkommer i resultatet är att det saknas kunskap i hur vardagsteknik 
kan utforskas vidare tillsammans med barnen, då området uppfattas som svårdefinierat. Däremot 
är förskollärarna medvetna om olika situationer där vardagsteknik förekommer. Problemet ligger 
däremot i att sätta ord på vad som sker och besvara barnens frågor om varför något sker eller 
fungerar som det gör. En nackdel kan då vara att vardagstekniken stannar upp vid upptäckandet 
och att barns intresse inte tas tillvara på. Barnens frågor är viktiga att besvara och vi tänker därför 
att förskolläraren istället för att undvika frågan kan leta upp svaret tillsammans med barnet. Det 
kan skapa en nyfiken, utforskande och lärorik situation. Om barnens frågor tas tillvara på kan det 
skapas nya intressen i barngruppen som förskolläraren sedan kan bygga vidare på vad gäller 
miljön och undervisningen.   
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att många olika aspekter kan ligga till grund för 
problematiken med vardagsteknik. Det kan bland annat handla om förskollärares olika tolkningar 
av läroplanens teknikmål eller vilka förutsättningar som finns i arbetslaget när det kommer till 
tidsbrist eller storlek av barngrupp. Ytterligare en problematik som kan uppstå är att förskollärare 
kan beskriva innebörden av vardagsteknik men där svårigheten istället ligger i att utforska och 
urskilja den vidare tillsammans med barnen. Om förskollärares kunskaper kring vardagsteknik är 
begränsade kan det i sin tur leda till att ämnet åsidosätts i planeringen för undervisningen som 
sker i förskolans verksamhet. Avslutningsvis vill vi tillägga att studiens teoretiska ramverk, det 
sociokulturella perspektivet och de tillhörande teoretiska begreppen har varit till hjälp för 
studiens resultat och analys. Genom att använda oss av teorin och begreppen har resultatet kunnat 
analyseras utifrån ett vidgat perspektiv där olika tolkningar har kunnat göras. Det har gett oss nya 
tankar och synsätt som inte annars hade uppmärksammats. Hade en annan teori och andra 
begrepp tillämpats hade analysen säkerligen sett annorlunda ut eftersom att vi hade sett resultatet 
ur ett annat perspektiv.     
 
7.2 Metodkritisk diskussion 
Studien är kvalitativ och tillämpar semistrukturerade intervjuer och observation som metoder för 
att besvara studiens frågeställningar. Vår tolkning är att frågeställningarna besvarats tack vare 
metodvalen då vi fått ta del av förskollärares svar kring vardagsteknik under intervjuerna. 
Intervjufrågorna var konkretiserade på så vis att samtliga informanter borde uppfattat frågorna på 
samma vis. När det ställdes följdfrågor blev en del av svaren irrelevanta då informanterna tog upp 
andra saker som inte tillhörde området. En tanke som uppstår nu i efterhand är att vi kunde leda 
tillbaka informanterna till ämnet, vilket inte gjordes. Orsaken skulle kunna vara en brist på 
erfarenhet kring att intervjua då det behövs både övning och färdighet. Observationen som 
utfördes kompletterade frågeställningen om hur förskollärare skapar utforskande lärsituationer. 
Vi valde att tillämpa en observation då frågeställningen kan vara svår att besvara genom enbart 
intervjuer eftersom den fokuserar på hur någonting tas tillvara på. Eftersom båda forskarna 
observerade skapades två perspektiv på vad som uppmärksammats vilket var till hjälp för 
resultatet och analysen då risken att förbise något minskades. Utifrån det här är en tolkning att 
studiens innehåll blir pålitligt då två stycken studerat samma punkter utifrån ett 
observationsschema. Om båda uppmärksammade olika händelser kunde det medföra en chans till 
att inget värdefullt negligerades. Genom bådas närvaro under observationen kunde vi 
uppmärksamma och iaktta den medverkande förskollärarens förhållningssätt i skapandet av 
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utforskande lärsituationer utifrån spontana och planerade situationer. Hade en annan metod valts, 
som exempelvis enkäter, hade inte lika detaljerade och omfattande svar kunnat ges. Det hade 
även krävts fler medverkande personer i studien vilket istället hör till en kvantitativ metod.  
 
Ljudinspelning tillämpades under intervjuerna för att fånga hela samtalet där viktiga svar från 
informanterna gavs. Inspelningen transkriberades vilket underlättade framställningen av 
resultatet. Om vi inte hade använt en ljudinspelning hade det kunnat leda till att betydelsefulla 
delar av samtalet försummats. Det gjorde även så missuppfattningar minskades då vi hela tiden 
kunnat lyssna igenom samtalet och tittat på transkriberingen. Hade vi istället tillämpat anteckning 
som metod under intervjun hade en konsekvens kunnat vara att alla svar inte fångats och 
uppmärksammats. Med en ljudinspelning får vi belägg för vad som sades i samtalet och på så vis 
blir resultatet mer pålitligt. 
 
Urvalen i studien var fyra förskollärare från fyra olika förskolor vilket är relevant för det fokus 
studien har. Vi valde förskollärare som arbetar på förskolor där teknik har varit eller är en del av 
verksamheten för att kunna besvara studiens syfte och tre frågeställningar. Hade vi valt förskolor 
som inte varit inriktade på teknik hade det kunnat leda till att informanternas svar varit 
begränsande. En orsak hade kunnat vara att förskollärarna inte varit lika insatta i ämnet. Genom 
att välja ut relevanta förskollärare och förskolor ansåg vi att en trovärdighet kunde skapas 
eftersom det är personer som är någorlunda insatta i det område som forskas kring. Att välja ut 
personer utefter dess kunskap och relevans till studien kallas subjektivt urval vilket Denscombe 
(2016) belyser. Vidare menar författaren att den här metoden kan bidra till att studien får en 
värdefull data som i sin tur kan besvara frågeställningarna. 
 
Studien uppfattas rik i sin helhet men det hade kunnat utföras ännu en observation för att 
möjliggöra en reflektion och jämförelse mellan observationerna. Det skulle kunna leda till 
liknande mönster men också variationer. Det hade även kunnat ge ännu ett mervärde i studien. 
Dock uppfattade vi det empiriska materialet som relevant och lagom för omfånget av studiens 
innehåll. Studiens syfte och frågeställningar innefattade förskollärares uppfattningar om 
vardagsteknik, vilka didaktiska val som görs i undervisningen i relation till vardagsteknik samt 
hur utforskande lärsituationer skapas av förskollärare. Vår tolkning är att både syftet och 
frågeställningarna besvaras i studien då resultatet visar vilka uppfattningar förskollärare har om 
vardagsteknik, vilka didaktiska val som ligger till grund för undervisningen såväl hur 
förskollärare skapar utforskande lärsituationer. I studiens olika kapitel har dessutom 
frågeställningarna omformulerats till rubriker för att skapa en röd tråd men också för att 
synliggöra studiens resultat. 
 
7.3 Vidare studier 
Det har växt fram flera tankar hos oss utifrån studiens resultat och diskussion. En vidare studie 
som hade varit intressant att undersöka är en jämförelse av hur vardagstekniken behandlas i en 
traditionell förskola jämfört med en ämnesinriktad förskola. Får barnen ta del av teknik lika 
mycket i en traditionell förskola eller uppmärksammas det mer i en förskola med inriktning av 
teknik? En annan intressant fråga är om pedagogernas inställning till vardagsteknik är annorlunda 
beroende på om de arbetar på en traditionell eller en ämnesinriktad förskola. En annan vidare 
studie som hade varit intressant att undersöka är hur förskollärare förhåller sig till de nationella 
målen i sin undervisning av vardagsteknik. Utgår förskollärare från de mål och riktlinjer som 
finns i förskolans läroplan för att stödja barns lärande inom teknik? Eller anser förskollärare att 
teknikmålen vävs samman i andra aktiviteter, som gör att det inte tillämpas som ett åtskilt mål? 
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I 

Bilaga A: Missivbrev  
 
Hej, 
Vi är två studenter från förskollärarprogrammet på Linnéuniversitetet som nu är inne på vår sista 
termin. Som avslutning på utbildningen skriver vi nu ett examensarbete och vår handledare är 
Bosse Hansson. Vår inriktning på examensarbetet är Vardagsteknik i förskolan.  
 
Syftet med studien är att synliggöra förskollärares uppfattningar av vardagsteknik och hur 
förskollärares didaktiska val ligger till grund för undervisningen som bedrivs i förskolan. Vi 
kommer utgå ifrån tidigare forskning, men avser att stärka studien ytterligare med intervjuer av 
förskollärare. Vi önskar intervjua dig som förskollärare för att få värdefull data som kan hjälpa 
oss att få svar på våra forskningsfrågor. 
 
Om du svarar positivt avtalar vi tid. Vi kommer ut till verksamheten för att göra en intervju kring 
ämnet vardagsteknik. Intervjun förväntas ta högst en timme. Givetvis blir du anonym och vi 
kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som anges nedan. Om du har några 
frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig till oss. 
 
Hoppas du vill medverka! 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
Jane Ljunggren   Ebba Ståhl Krantz  
Jl223wz@student.lnu.se                                                Es223rf@student.lnu.se  
Tel: 073-xxxxxxx   Tel: 072-xxxxxxx  
 
För att du ska känna dig säker med att dina svar inte sprids vidare i ditt namn kommer vi därför 
se till att utgå från de fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011). 
 
Ø Du informeras om studiens syfte och vilka vi är såväl hur lång tid vårt besök förväntas ta 

(Informationskravet). 
Ø Du får möjlighet att tacka ja eller nej till medverkan i vår studie och kan när som helst 

under intervjun välja att avbryta ditt deltagande (Samtyckeskravet). 
Ø Ditt namn och arbetsplats kommer att fingeras i studien, så ingen oberörd kan urskilja din 

identitet (Konfidentialitetskravet).  
Ø Intervjun kommer endast användas i studien och det empiriska materialet används enbart i 

syfte till forskningsändamål (Nyttjandekravet).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 

II 

Bilaga B: Samtyckesblankett 
 
Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien med titeln; Förskollärares 
uppfattningar av vardagsteknik i undervisningen. 
 
Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetats och handskas. 
Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta 
min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna 
intervjustudie som handlar om förskollärares uppfattningar kring vardagsteknik, vilka didaktiska 
val som görs i relation till undervisningen och hur förskollärare skapar utforskande lärsituationer 
inom vardagsteknik. 
 
Vi kommer behandla dina uppgifter anonymt och om ljudinspelning sker kommer den tas bort 
vid godkänt examensarbete. Ljudinspelningen används i studiens syfte och spelas inte upp inför 
andra.  
 
 
Ort/Datum/År 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Namnunderskrift 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Namnförtydligande 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Forskarens underskrift 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 

III 

Bilaga C: Intervjuguide 
  
Inledningsfrågor 
1. Hur länge har du arbetat som förskollärare?  
2. Vad innefattar vardagsteknik för dig? 
3. Hur arbetar ni för att beröra strävansmålen inom teknik? 
  
Vilka uppfattningar har förskollärare om vardagsteknik i undervisningen? 
4. Vad ser du för fördelar med vardagsteknik i undervisningen? 
5. Vilka svårigheter ser du med vardagsteknik i undervisningen? 
6. Hur är din egen inställning till vardagsteknik? Varför? 
  
Vilka didaktiska val gör förskollärare i relation till undervisningen av vardagsteknik? 
7. Hur tar du hänsyn till på frågorna “vad, hur och varför” i planeringen av vardagsteknik i 
undervisningen? 
8. Vad har läroplanen för betydelse i din planering av aktiviteter inom vardagsteknik? 
9. I hur stor utsträckning har barnen inflytande på planeringen? 
  
Hur skapar förskollärare utforskande lärsituationer i vardagsteknik? 
10. Hur skapar ni utforskande lärsituationer för barnen? 
11. Kan du ge ett exempel på en utforskande lärsituation där vardagsteknik förekommer i 
planerade fall? 
12. Kan du ge ett exempel på en utforskande lärsituation där vardagsteknik förekommer i 
spontana fall? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 

IV 

Bilaga D: Observationsschema 
 
 

RUM, MILJÖ, 
OBJEKT 

 

AKTÖRER  

TID  

HANDLING (vad 
& hur gör/säger 
aktörerna?) 

 

Vad ska 
utforskas?  

 

Hur utmanas 
barnen? 

 

Hur synliggörs 
vardagstekniken i 
lärsituationen? 

 

 


