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Sammanfattning 

Vi vet alltför lite om hur teknikämnet gestaltas i skolan och ännu mindre om hur det gestaltas 

i förskolan. Jag är utbildad förskollärare men arbetar i nuläget dels på en kommunal 

verksamhet som ger utbildning inom teknik samt på teknikkurser riktade till lärare på ett 

universitet. Min kommunala arbetsplats anordnade nyligen en fortbildning i ämnet teknik 

riktad till förskollärare och barnskötare i kommunen. Under denna kurs, där jag arbetade som 

lärare, började jag se mönster som intresserade mig. Deltagarna uttryckte muntligt en viss 

svårighet med teknikämnet medan de inte fysiskt visade detta. Syftet med denna studie är att 

via enkätfrågor och fältanteckningar få en ökad förståelse för pedagogernas föreställningar 

kring teknikämnet och teknikämnet i förskolan samt hur de uttrycker uppdraget att förmedla 

teknikämnet och på så sätt kunna bidra till vidare forskning inom forskningsfältet.  

Denna uppsats har även en historisk kontext som lyfter pedagoger som kan tolkas varit 

inflytelserika inom framväxten av didaktik och utbildningsfilosofi inom teknikämnet och 

därmed påverkat och påverkar teknikämnet i förskolan. Pedagogerna är Friedrich Fröbel, 

Christopher Polhem, Eric Eklund, Elsa Köhler och John Dewey. Studien relaterar även till 

didaktik och PCK i relation till pedagogerna i förskolan. 

Resultatet från enkäten visar pedagogernas positiva uppfattningar om sitt eget kunnande i 

teknikämnet i förskolan samt en positiv förväntan på arbetet med teknikämnet i förskolan. 

Även pedagogernas uppfattningar om teknik kan uppfattas som positiva utifrån enkätens 

resultat. Teknik samt teknikämnet ses av pedagogerna som en viktig del av samhället och 

barnets dag i förskolan. Pedagoger i studien uttrycker uppdraget att undervisa i teknikämnet 

med blandade attityder. Fältanteckningarna åskådliggör att när pedagogerna pratar med 

varandra visar de att de inte kan eller saknar vissa kunskaper inom teknikämnet. Denna 

diskurs som motsäger en del av enkätresultatet diskuteras i slutet av uppsatsen. 
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1 Inledning 

Jag visste att jag ville skriva om något som anknyter till förskolan i relation till teknikämnet. 

Något som innefattar arbete med teknik inom förskolan. Detta eftersom att jag sett flera 

intressanta händelser utspela sig i samband med min undervisning. Jag är utbildad 

förskollärare och har även arbetat som det, men arbetar i nuläget dels på en kommunal 

verksamhet som ger utbildning inom teknik samt på teknikkurser riktade till lärare på ett 

universitet i en mellansvensk kommun. Jag har i båda miljöerna fördelen av att ha ett starkt 

kollegialt lärande där mina intressen delas och där pedagogiska diskussioner sker dagligen, 

vilket också ger upphov till pedagogiska frågeställningar.  

Min kommunala arbetsplats anordnade dessutom nyligen en fortbildning i ämnet teknik riktad 

till förskollärare och barnskötare i kommunen. Kursen hade teoretiska inslag men fokuserade 

även på praktiska exempel som de som går fortbildningen själva fick utföra, det vill säga 

bygga och konstruera ting som kan användas i professionen. Under denna kurs, där jag 

arbetade som lärare, började jag se mönster som intresserade mig. Deltagarna uttryckte 

muntligt en viss svårighet med teknikämnet medan de inte praktiskt visade detta så som i 

arbetet med lödning. Denna observation, som kan ses som en förstudie, fick mig att vilja se 

närmare på vad det var som skedde i mötet mellan pedagogerna och teknikämnet. Vad är det 

för uppfattning som de projicerar och är bärare av? Min nyfikenhet över den empiri som jag 

via observation samlade, ledde till denna studie.  

Vi vet alltför lite om hur teknikämnet gestaltas i skolan och ännu mindre om hur det gestaltas 

i förskolan. Samtidigt är det ett expanderande forskningsområde. På bland annat 

forskarskolorna Nationella Forskarskolan i Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik, 

FONTD (Linköpings universitet), Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning, 

CUL (Göteborgs universitet) och Teknikutbildning För Framtiden, TUFF (Stockholms 

universitet, KTH och Högskolan i Gävle) pågår forskning inom teknikdidaktik där vissa av 

projekten syftar till att öka kunskaperna om lärande och undervisning inom teknik i förskolan 

samt hur intresset för ämnet utvecklas (CETIS 2012). De, här sammanfattade, inledande 

forskningsresultat som än så länge framkommit från forskarskolorna visar bland annat på 

ämnets svaga ställning inom förskolans dagliga verksamhet samt att denna brist ger intryck av 

att vara relaterat med pedagogernas osäkerhet inför ämnet. Dessa inledande resultat kan ses 

relatera till min egen studie som undersöker personalen i förskolans attityder och 

uppfattningar. En mindre presentation av forskningsresultaten framkommer senare i studien. 
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Att det fortfarande i stort sett saknas forskning inom teknikämnet i förskolan och för att i 

framtiden förhoppningsvis kunna fylla detta kunskapshål ville jag genom använda den här 

uppsatsen till att undersöka vilka attityder i form av uppfattningar som lärarna inom förskolan 

har till lärande inom teknikämnet. Genom att närma mig en förståelse av hur lärare uppfattar 

teknikämnet i förskolan kan jag förhoppningsvis använda denna kunskap till att bygga vidare 

på en utveckling inom den professionen.  
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1.1 Syfte 

Viljan att bidra till kunskapsbilden runt hur teknikämnet som fenomen gestaltas i förskolan 

avgjorde hur denna studie uppstod. Studiens har uppstått ur det kunskapshål som fortfarande 

finns runt teknikämnet i förskolan. Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för 

pedagogernas föreställningar kring teknikämnet och teknikämnet i förskolan samt hur de 

uttrycker uppdraget att förmedla teknikämnet och på så sätt kunna bidra till vidare forskning 

inom forskningsfältet. 

1.2 Frågeställningar 

Vilka uppfattningar och attityder har pedagogerna i förskolan kring teknik? 

Hur uttrycker pedagoger i förskolan uppdraget att undervisa i teknikämnet?  

 

1.3 Uppsatsen disposition 

Kommande innehåll är strukturerat på följande sätt. Första delen av uppsatsen behandlar de 

centrala begrepp som återkommer och har betydelse för uppsatsen. Sedan följer den del som 

valts att benämnas som bakgrund. Bakgrunden är en teoridel som behandlar teknikämnet 

inom förskolan, skola samt i ett historiskt perspektiv där även teknikdidaktik berörs. 

Efterföljande text behandlar den empiriska undersökning som ligger till grund för de resultat 

och antaganden som formas i diskussionen. Här återfinns syfte samt frågeställningar, hur 

studien är teoretiskt förankrad samt valda metoder lyfts. Praktiskt genomförande med 

tillhörande resultatredovisning, diskussioner samt slutsatser avslutar uppsatsen. 
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1.4 Centrala begrepp 

Föreliggande uppsats innehållet återkommande centrala begrepp som härmed kommer att 

lyftas och definieras. Föreliggande uppsats undersöker förskollärares attityder och 

uppfattningar till teknik. Begreppet attityd kan vara mångfacetterat och leva genom olika 

tolkningar och definitioner. Det gäller även begreppet uppfattningar som kommer behandlas. 

Både begreppet attityder och begreppet uppfattningar handlar om individens 

ställningstagande. 

1.4.1 Begreppet attityd 

Utifrån ett psykosocialt sammanhang handlar begreppet attityd om en persons 

ställningstagande. Detta ställningstagande skapas utifrån de erfarenheter och slutsatser 

människan blir delaktig i (Egidius 2008). Miles Hewstone, Wolfgang Strobe & Jonas Klaus 

(2012) talar om tre aspekter av attityd. Den första är kognitiv, hur ett fenomen uppfattas. Den 

andra omfattar känslor och den emotionella reaktionen medan den tredje, den kognitiva 

aspekten, berör viljan att handla och anstränga sig. I realiteten har det betydelsen att genom att 

du vet och känner kan du initiera en handling.  

Sven Hemlin (2010) fördjupar förståelsen av begreppet och menar att attityder är 

psykologiska infererade variabler, dvs de kan inte observeras direkt i verkligheten utan att det 

handlar om att inferera, eller att läsa mellan raderna. Hemlin fortsätter och lyfter att: 

[---] attityder utlöses av stimuli och ger upphov till beteenden och genom observation av 

upprepade situationer där samma stimuli ger upphov till en och samma reaktion kan man dra 

slutsatser om attityder (Hemlin 2010, s75 )  

 

1.4.2 Begreppet uppfattning 

Ordet uppfattning kan definieras som att det handlar om individens perception och åsikt 

angående det som personen uttrycker. Erkki Pehkonen (2001) definierar begreppet 

uppfattning som en individs förhållandevis stabila subjektiva kunskaper om en viss företeelse. 

Det vill säga att dessa subjektiva kunskaper inte alltid har en hållbar objektiv grund. 

Michael Uljens (1997) beskriver begreppet uppfattning som uppfattningar av ett objekt eller 

en företeelse. Alternativt att det handlar om uppfattningen om något. Mikael Alexandersson 

(1994) beskriver uppfattningar som det innehåll människan ger åt relationen mellan sig själv 

och något i omvärlden. Genom att studera pedagogernas uppfattningar kan information 

erhållas om vilken innebörd eller mening de förknippar med teknikämnet i förskolan.  
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1.4.3 Begreppet teknikämnet 

I centrum för denna uppsats står teknikämnet, men vad detta står för och vad själva ordet 

teknik betyder är inte en självklarhet. Själva ordet teknik härstammar från grekiskans téchne 

som betyder konsthantverk. Men i dagligt tal används ordet snarare för att beteckna både 

kunskaper, ting och system (Norkvist & Powell 1997). Teknik kan också vara en process som 

handlar lika mycket om att tänka som att tillverka. Teknik handlar om att lösa praktiska 

problem i sin vardag, oavsett om denna vardag utspelar sig för ett barn eller för en vuxen. 

Ordet teknik får därmed olika betydelse beroende på i vilket sammanhang eller i vilken 

kontext det används. I denna uppsats används ordet teknik för att symbolisera kunskaper som 

visar sig i form av praktik och teori hos pedagogerna inom teknikämnet. I den här uppsatsen 

används även begreppet teknikämnet återkommande. Med detta begrepp menas den 

pedagogiska verksamhet som riktar sig mot måluppfyllelsen av teknik i läroplan för förskolan 

Lpfö 98, reviderad 2010, Lpfö98/2010. Teknikämnet kan sammanfattas och definieras som en 

kombination av konstruktion, innovation och dokumentation samt teknik i samspel med 

människa, samhälle och miljö.  

Det förekommer att ordet teknik används synonymt med naturvetenskap vilket skall undvikas 

i denna studie. Teknik och naturvetenskap utgår ibland från samma kunskap och fakta och när 

detta sker finns det skillnad i ämnena hur dessa kunskaper och fakta används. För att belysa 

skillnaderna kan målen för respektive ämnes mål beskrivas på detta sätt 

Teknik: att skapa användbara föremål, system och miljöer för att tillfredsställa behov. 

Naturvetenskap: att söka kunskap och förståelse, för att stilla sin nyfikenhet . Vad är moln och när 

tar universum slut? (Norkvist & Powell 1997, s 8). 

 

Detta förtydligas även i förra kursplanen för teknikämnet som tillhörde Läroplanen för det 

obligatosiska skolväsendet 1994, Lpo 94. I kursplanen står det tydligt att "Naturvetarens 

drivkraft är nyfikenhet på naturen och samhällsvetarens är nyfikenhet på samhället, medan 

teknikerns utmaning är människors olösta praktiska problem” (Kursplanen för Teknik 2005, s 

224). I den nuvarande kursplanen i teknikämnet lyfts tekniken in i ett större sammanhang och 

samspel till andra vetenskaper och konstarter är ett av de syften som teknikundervisningen 

skall bidraga till (Kursplanen för Teknik 2011, s 269). Kontentan av teknikämnets syfte är att 

teknik inte skapas för teknikens skull utan teknik skapas efter ett behov. Exempelvis det 

regnar och vi skapar ett skydd mot regnet. 
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Ett exempel inom förskolans verksamhet kan vara den utomhuspedagogik som ofta har som 

mål att stärka barnens naturvetenskapliga kunskaper samtidigt som pedagogerna och barnen 

eventuellt gör upp en eld eller bygger en koja i samband med utevistelse. Att göra upp en eld 

och bygga kojor är att lösa praktiska problem vilket teknikämnet påbjuder. Elden hjälper dig 

att hålla dig varm, du kan laga mat och den ger ljus. En koja kan ge skydd och avskildhet. 

1.4.4 Begreppet förskola 

Med begreppet förskola menas i denna studie förskoleverksamhet som regleras av SFS 

2010:800, Skollagen. De kommunala förskolor som berörs av denna studie är skyldig att följa 

Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010. Läroplanen definierar förskolans värdegrund 

och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten men förespråkar inte konkreta metoder.  

1.4.5 Begreppet undervisning 

Med begreppet undervisning menas, i denna studie, den förmedling av ämneskunskaper som 

sker mellan pedagogen i förskolan och barnen i verksamheten. Att använda begreppet 

undervisning kan ses som problematiskt i verksamhet med yngre barn då det kan uppfattas 

som en önskan av regelrätta lektioner efter behavioristiskt exempel. Det vill säga att barnen är 

tomma kärl som läraren ska fylla.  

Än mer allvarligt i ett pedagogiskt sammanhang är den hierarkisering av mänskliga relationer som 

behaviorismen förespråkar. I detta synsätt ingår att eleven definieras i termer av objekt där lärarens 

stimuli är avgörande för elevens respons (Tomas Englund & Ingemar Engström 2011, s15). 

 

Ingrid Engdahl menar att anledningen till att förskolan generellt inte gärna använder 

begreppet undervisning kan komma av förskolans önskan att särskilja sig från grundskolans 

verksamhet som ses som vuxenstyrd (2010). Lpfö 98/2010 använder inte ordet undervisning 

men uppmanar arbetslaget att förmedla, stimulera och utmana barnen i deras vardag i 

förskolan (jmf Lpfö 98/2010 s11). I SFS 2010:800 menas dock att undervisning är: 

sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling 

och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden (Skollag 2010:800, 3§) 

Här ses förskolläraren nämnas i förhållande till definitionen av undervisning. Vilket även 

framgår tydligt under SFS 2010:800 13§: 

Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning 

får bedriva undervisningen (Skollag 2010:800, 13§). 
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I citaten framkommer att förskolan är en plats för undervisning. Definitonen av vad som 

menas med undervisning i förskolan bör förtydligas för att begreppet inte skall misstolkas. 

För att vara med och bryta synen på begreppet undervisning som något negativt har i denna 

uppsats valts att använda begreppet undervisning i relation till förskolan. Detta delvis för att 

rent praktiskt inte behöva skriva ut begreppen förmedla, stimulera och utmana men även för 

att undervisning för mig personligen, oavsett ålder på barnen som jag undervisar, handlar om 

att förmedla, stimulera och utmana.  
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2 Bakgrund 

Syftet med denna studie är som tidigare nämnt, att få en ökad förståelse för pedagogernas 

föreställningar kring teknikämnet och teknikämnet i förskolan. Bakgrunden börjar med att 

beskriva hur teknikämnet gestaltas i förskolan idag för att sedan sätta det i relation till den 

historiska kontexten, nutida sammanhang samt teknikdidaktiker som kan anses ha påverkat 

teknikämnet i förskolan. Teknikämnets nuvarande roll beskrivs även via gällande 

styrdokument.  

2.1 Lpfö 98 reviderad 2010  

Förskolans viktigaste styrdokument är idag Lpfö 98/2010. Den reviderade versionen av Lpfö 

98 inkluderar förtydliganden och kompletteringar av vissa mål och riktlinjer, kompletterande 

avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling, samt förtydliganden av förskollärares och 

förskolechefens ansvar samt hur verksamheten skall anpassas till den skollag som trädde i 

kraft 1 juli 2011. Lpfö 98/2010 kan ses som resultat av den historiska resa vilket förskolan 

som institution och förskolans inre verksamhet gjort.  

 

Verksamheten kan tolkas som en verksamhet där barnstugeutredningen (1968-1972) varit en 

av de viktiga händelserna. Vid presentationen av barnstugeutredningens resultat lanserades 

begreppet förskola som det officiella benämningen för både del- och heltidsomsorg. 

Benämningen tillkom för att markera och lyfta den pedagogiska grunden för verksamheten. 

Barnstugeutredningen ledde fram till att förskolelagen införs 1975. Förskolelagen innebar 

förskola för sexåringar samt utbyggnad av förskoleverksamhet i varje kommun för barn med 

förvärvsarbetande eller studerande föräldrar. Införandet av en egen läroplan för förskolan 

1998, betydde att förskolan fick status som plats för kunskap med tydliga mål inte bara en 

plats för omsorg och fostran.  

 

Kunskap är inget entydigt begrepp. [------]Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, 

intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, 

socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. 

Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. (Lpfö 98 

s.6) 

 

Strävan efter kunskap genom barnens erfarenhetsvärld kan vara en ingång till teknikämnet då 

Lpfö98 även förespråkar tematiskt arbetssätt. Kunskapen kommer då gemensamt från 

arbetslaget och de barn som ingår i förskolans verksamhet.  
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2.2 Teknikämnet i förskolans praktik idag 

Teknik är, som tidigare nämnts, en process som handlar lika mycket om att tänka som att 

tillverka. Förskolebarnets lek kan ses som en form av teknisk process. Barnet leker sig till 

kunskaper och erfarenheter och genom att tillämpa det de lär sig tar de kunskaperna till nya 

nivåer (Pramling, Samuelsson & Sheridan 1999).  

Jag kommer här ge ett exempel för att illustrera hur teknik kan gestaltas: Ponera att vi 

befinner oss i en vardag på förskolan. Här finns flera inomhusaktiviteter att tillgå. Barnet 

erbjuds ateljé, familjelek (även kallad dockvrå), lek med diverse bilar, djur och 

konstruktionsmaterial. Det fiktiva förskolebarnet i detta exempel väljer att bygga ett torn av 

klossar. Tornet rasar. Barnet bygger upp tornet ännu en gång. Denna gång något modifierat 

för att tornet skall bli stabilare och inte rasa lika lätt. Så här håller leken på till dess att barnet 

är tillfredsställt i sitt utforskande. Målet med att bygga tornet kan naturligtvis vara att tornet 

skall välta men ändå kommer barnet att behöva konstruera ett torn för att kunna välta det på 

barnets villkor, inte tornets. Leken som teknisk process kan beskrivas genom ett enkelt 

flödesschema: 

Ett behov (vill leka) → en idé (bygga torn) → bygga→ prova→ utveckla→ testa ännu en 

gång (fungerar det?) → modifiera (bygga om) 

Hans Norkvist & David Powell (1997) visar att genom flödesscheman, som det ovan, kan det 

ses som att barnet använder sina tankar, kunskaper och praktiska egenskaper. Det visar att 

teknik är ett mångfacetterat, ämnesöverskridande kunskapsområde. Att lösa praktiska problem 

hör även till teknik, vilket också visas med exemplet ovan där det lekande barnet löser ett 

praktiskt problem genom att pröva sig fram. På samma sätt som det lekande barnet lär sig kan 

arkitekter, ingenjörer och tekniker ses arbeta. Där hjärnan och handen arbetar tillsammans för 

att sträva mot en högre nivå av kunskap. 

2.3 Teknikämnet i förskolan  

Den reviderade versionen av Lpfö 98/2010 inkluderar förtydliganden och kompletteringar av 

vissa mål och riktlinjer, kompletterande avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling, 

samt förtydliganden av förskollärares och förskolechefens ansvar samt hur verksamheten skall 

anpassas till den skollag som trädde i kraft 1 juli 2011. I relation till teknikämnet kan Lpfö 98 

reviderad 2010 ses fördjupa strävan av att varje barn skall ha tillgång till teknikämnet i 

förskolan.  
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Målet är att förskolan skall sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att urskilja teknik 

i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar samt utvecklar sin förmåga att bygga, skapa 

och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Lpfö 98/2010 s10).  

Läroplanen visar på förskollärarens ansvar då det kommer till att barnet skall “stimuleras och 

utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik” (Lpfö 98/2010, s11). Vidare uppmanas 

arbetslaget att “utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och 

kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik” (ibid). Detta förtydligande 

skiljer sig mot den äldre oreviderade versionen av Lpfö 98. I den versionen hade inte 

teknikämnet samma och tydliga plats som i den reviderade läroplanen.  

Helene Elvstrand, Kristina Hellberg & Jonas Hallström från FONTD visar i artikeln 

Technology and Gender in Early Childhood education: How Girls and Boys Explore and 

Learn Technology in Free Play in Swedish Preschools (2012) hur barnet i förskolan tar sig an 

teknikämnet genom den fria leken. Studien visar hur pojkarna gärna hade konstruktion som 

bas i deras lek, vilken innebar att när leken var klar revs det konstruerade för att på nytt 

byggas upp vid nästa lektillfälle. Flickorna i studien var mer benägna att konstruera något som 

de skulle använda sig av i den fria leken. Elvstrand, Hellberg och Hallström (ibid) drar 

slutsatsen att flickorna är mer intresserade av teknik som objekt, det vill säga som användare 

av teknik medan pojkarna använde teknik som aktivitet, vilket kan ses som att de var 

konstruktörer av teknik. Generellt sågs barnen ha likvärdig positiv inställning till teknikämnet. 

Internationellt kan nämnas Marilyn Fleer (2000) som menar att det saknas förståelse för hur 

det yngre barnet verkar i en tekniklärande kontext. I sin undersökning visar hon hur de yngre 

barnen i treårsåldern planerar sina konstruktioner via orala och visuella intryck medan det 

färdiga resultatet sällan resulterade i den planerade konstruktionen utan istället ofta blev en 

kopia av de andra barnens konstruktioner. Tsunghui Tu (2006) lyfter i sin studie Preschool 

Science Enviroment: What is Avaliable in Preschool Classroom? hur den lärarorganiserade 

pedagogiska verksamheten saknade koppling till ämnena naturvetenskap och teknik. Detta på 

grund av att lärarna kände sig osäkra på vad för slags aktiviteter de skulle skapa och tyckte sig 

sakna de fysiska material som de uppfattade sig vara i behov av. Denna internationella bild 

stämmer väl överens med vad den svenska forskningen kommit fram till. Det vill säga att 

pedagoger/lärare känner osäkerhet i hur de ska arbeta med teknikämnet (Kärrqvist 1985). 
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Lpfö 98/2010 belyser teknikämnet genom att under målen lyfta att förskolan skall sträva efter 

att låta varje barn “utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika 

material och tekniker” (Lpfö 98/2010 s9). Denna strävan kan ses genom de material som 

förskolan erbjuder i sin dagliga verksamhet. Materialet kan innehålla konstruktionsmaterial så 

som Kaplastavar, Lego samt tyger av olika material och storlek vilka används inomhus till att 

bygga koja (Trageton, Arne 2009).  

 

Leken som kunskapsmetod kan spåras tillbaka till Friedrich Fröbels barnträdgårdar och har 

sedan introduktionen av organiserad barnverksamhet genomsyrat pedagogiken. Studien 

återkommer till Fröbel under rubriken teknikdidaktik i historisk kontext. I Lpfö 98/2010 lyfts 

leken som något att främja samt som metod för lärande. 

 

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och 

förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem (Lpfö 98/2010 s.6)  

 

Förmågan till symboliskt tänkande och problemlösande som citatet pekar på kan ses som att 

relateras till hur teknik definieras. Det vill säga som en process som handlar lika mycket om 

att tänka som att tillverka. Där teknik handlar om att lösa praktiska problem i sin vardag. 

2.4 Teknikdidaktik i en historisk kontext 

Det finns genom historien pedagoger som varit tongivande inom didaktik och vars 

utbildningsfilosofiska tankar samt förhållningssätt till utbildning av barn inom teknikämnet 

kan ses ha påverkat och eventuellt fortfarande påverkar dagens svenska förskola och skola. 

Nedan presenteras ett urval av dessa teknikdidaktiska förgrundsfigurer. Detta avsnitt har tagits 

med för att visa på att tankarna om att arbeta med teknikämnet funnits med sedan omsorg för 

yngre barn övergick till att vara i organiserad form. 

2.4.1 Friedrich Fröbel och barnträdgården 

Filosofen och pedagogen Friedrich Fröbel (1782–1852) anses vara den moderna småbarns-

pedagogikens grundare. Enligt Britt Tellgren (2008) ansåg Fröbel att: 

 

barnet bäst utvecklas om det får ske i enlighet med Guds lagar, och om det få r ske i barnens 

speciella behov av uppväxtbetingelser. Barnet sågs som en människoplanta, och liknades vid allt 

växande i naturen. Den unga plantan behöver god omvårdnad, rätt behandling, varsamhet och 

näring och den bär i sig själv möjligheterna till tillväxt och utveckling (Tellgren 2008, s23). 

 



12 
 

Aktiviteter som förekom inom Fröbles barnträdgårdar var bland annat trädgårdsarbete. Andra 

aktiviteter som känns igen och kan relateras till nutida förskolverksamheter är samling, 

fruktstund och fri lek.  

I nutida förskola är samling en aktivitet som sker i grupp och som vanligtvis innefattar 

pedagogiska avsnitt med sång samt övningar inom matematik, motorik, språkinlärning och 

gruppdynamik. Fruktstund kan kombineras med samling och innebär att barnet äter ett lätt 

mellanmål bestående av en frukt. Den fria leken syftar till att ge barnet möjligheten att 

uttrycka sin egen kompetens. Denna syn på lekens processer kan relateras till Fröbels tankar 

om att leken skulle vara den viktigaste byggstenen i all undervisning. Fröbel såg även behovet 

av att materialutbudet och läromedlen vara utformade så att de överensstämde med hans 

pedagogik (Johansson & Åstedt 1996).  

Teknikämnets plats i nutidens förskola och kontinuitet av teknikrelaterad aktivitet handlar 

bland annat om tillgången på material som pedagogen och barnet anser vara relevant för 

lärandet. Även tillgången till lämpligt utrymme att ägna sig åt teknikaktiviteten är önskvärt. 

Detta kan återfinnas i Fröbels tankar om hur material kunde användas på ett pedagogiskt vis. 

Materialutbudet i barnträdgårdarnas verksamhet hämtades ofta från naturen.  

Naturen skulle användas året om och det skulle ge barnen en uppfattning om hur allting från 

början har skapats. Redan de små barnen skulle kunna undersöka klotets, kubens, cylind erns och 

konens egenskaper i lekfulla experiment (Tellgren 2008, s23). 
 

Barnträdgårdarna kan tolkas som en plats där barnets praktiska kunskaper ansågs leda till 

aktivt lärande som i sin tur skapade förutsättningar för ett välartat vuxenliv. Denna syn ledde 

eventuellt till att barnträdgårdens personal i rollen som lärare kom i bakgrunden. De skulle 

inte leda praktiska moment utan istället fungera som handledare och medutforskare (Sandels 

1945).  

2.4.2 Chistopher Polhem 

Christopher Polhem (1661-1751) ses som en pedagogisk förgrundsfigur för ämnet teknik 

menar Johnny Häger (2012). Polhem var uppfinnare, industriman och anses allmänt som ”den 

svenska mekanikens fader” (Westerlund, 2000). Mindre erkänd är han som utvecklare av 

pedagogiskt material vars tillkomst skulle stödja elever i lärandet av mekanik. Med mekanik i 

detta fall menas fysiska ting som konstruerats för att visa på, och använda sig av, 

grundläggande delar av fysiken. Ursprungligen var ordet mekanik likställt med begreppet 

maskinlära (National encyklopedin 2012).  
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Christopher Polhem ansåg sig se en begränsning i utbildningsväsendet inom ämnet teknik och 

mekanik och bestämde sig för att bidra till skolningen av unga pojkar, runt tio år gamla, som 

hade fallenhet för mekanik och teknik. Polhem utvecklade även egna undervisningsplaner i 

teknikämnet. En del i detta var skapade av modellsamlingen, Polhems mekaniska alfabet, 

tänkt som teknikdidaktiskt material i teknikundervisningen. Det mekaniska alfabetet består av 

modeller av trä som visar flertalet rörelsemekanismer och återfinns idag att skåda bland annat 

i Tekniska museet samt Falu Koppargruvas samlingar.  

 

Polhems intentioner var likt läroplanen för förskolan, att möta barnets intressen och därmed 

låta barnet vara grund till verksamheten och inte tvärtom. Mekanik kan tolkas som en 

återkommande aktivitet på förskolan då barnet cyklar, snurrar på hjul, gör kulbanor, barnet 

gungar för att nämna några aktiviteter som har med mekanik att göra. 

2.4.3 Eric Eklund  

En annan person som kan ha gjort avtryck på ämnet teknik i förskolan är Eric Eklund (1713-

1766). Eklund presenterade en uppfostringslära som bland annat innehöll ämnena fysik, kemi 

och mekanik. 1746 publicerade han boken Upfostrings-läran som wisar sätt och medel til 

ungdomens rätta skiötsel och underwis-ning. I denna bok förespråkar Eklund ”uppfostrans 

mål och medel, vetenskapernas inbördes sammanhang samt ungdomens snillegåvor och olika 

mognad1” (Wiberg 2012). Han kritiserar skolans undervisning och menar att de nödvändiga 

ämnena, vilket var de ämnen som var nödvändiga för den enskilde och folkets utkomst bör 

vara de som premieras i undervisning. Ämnen som då var traditionella inom skolan, som 

exempelvis gamla språk, kunde skjutas upp till de högre åldrarna ansåg Eklund. De 

nödvändiga ämnena var kunskaper som jordbrukare, handlare och ämbetsmän hade nytta av 

att kunna, ansåg Eklund (1746). 

 

Eklunds syn på teknikämnet kan, enligt mig, upplevas som modern då teknikämnet i dagens 

förskola speglar denna syn i viss mån genom arbetet med Grön Flagg. Grön Flagg är en 

internationell certifiering för förskolor och skolor och erbjuds som ett verktyg för att jobba 

handlingsinriktat med hållbar utveckling. 2 500 skolor och förskolor är anslutna till konceptet 

i Sverige. Inom konceptet återfinns sex teman. Dessa teman är Kretslopp, Närmiljö, Livsstil 

och hälsa, Konsumtion, Vattenresurser och Klimat och energi (Håll Sverige Rent 2012).   

                                                                 
1 Mognad utifrån Eklunds beskrivning, ej Jean Piaget tankar om barnets mognad. Detta då Piaget inte var aktuell 

under den tidsperioden som Eklund verkade. 
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Alla dessa teman involverar teknikämnet och alla teman har relation till tekniskt kunnande 

och kräver av yrkesutövarna inom respektive tema en mångfacetterad kunskap om 

naturvetenskap och teknik. Förskolans ateljéer samt utemiljöer med någon form av 

konstruktionsmöjlighet, exempelvis sandlådan är exempel på miljöer där barnet idag ägnar sig 

åt praktiska kunskaper utifrån sin mognad och kunnande på det sätt som Eklund nämner i sin 

pedagogiska ambition.  

 

Både Polhem och Eklund kan ses som normbrytande då de ville att skolans innehåll skulle 

innehålla praktiska kunskaper som kommer samhället tillgodo mer än den enskilda 

människan. Barnet skall formas till en medborgare. Denna strävan kan också idag hittas i 

Lpfö 98/2010: 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett 

samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förs kolan ska lägga 

grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 

referensram som alla i samhället behöver (Lpfö 98/2010 s 6) 
 

Jag anser att citatet ovan åskådliggör att arvet efter Polhem och Eklund lever i dagens syn på 

de pedagogiska målen i förskolan. Utbildningen blir ett instrument för att skapa den 

demokratiska människan under demokratins framväxt (Pramling, Samuelsson & Sheridan 

1999). 

2.4.4 Elsa Köhler 

Elsa Köhler (1879–1940) är även en viktig person när det kommer till förskolepedagogik. 

Elsa Köhler drev Fröbelinspirerad förskolepedagogik i Sverige. Köhler var influerad av John 

Deweys tankar om undervisning och försökte införliva detta i sin verksamhet. Studien 

återkommer till Dewey i nästa stycke. Köhler införde ”det fria skapandet” i verksamheten och 

hennes avsikt var att innehållet inte skulle delas upp i olika ämnen utan hållas samman till 

tematiska helheter (Tellgren 2008). Dessa teman skulle bygga på den moderna forskningen 

som hon tänkte sig skulle trygga landets småbarnsfostran. Jämför detta med ambitionen med 

projektet Grön Flagg som nämnts ovan. Att låta det fria skapandet leda barnet var en tanke 

som fyllde Köhlers syn på barnets uppfostran och samma tankar kan återfinnas i dagens 

förskola. Teknikämnet kan i förskolan lyftas genom att pedagogen följer barnet genom 

skapandet och härigenom får barnets skapande en mångfacetterad befattning som inte bara 

handlar om konstnärliga uttryck utan det handlar även om konstruktion. Det vill säga teknik. 
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2.4.5 John Dewey  

John Deweys (1938/1997) utbildningsfilosofiska teori har som innehåll att individens, som 

deltar i utbildning, behov och intressen ska vara utgångspunkt för allt lärande och att lärande 

bygger på egen aktivitet, i form av t.ex. laboration, observation och ett vetenskapligt 

arbetssätt. Enligt Deweys utbildningsideal, som kan ses vila i progressivismen, är det viktigt 

som pedagog att ha vetskap om elevers attityd och inställning till olika ämnen, som 

exempelvis teknik, för att kunna utgå från dessa i undervisning.  

Undervisningens uppgift är följaktligen att hitta det material som engagerar en elev i en specifik 

verksamhet, en verksamhet som har mål och syften som är av betydelse eller intresse för eleven 

och som inte behandlar saker och ting som intellektuella gymnastikredskap utan som medel för att 

nå målen (Dewey 1916/1999, s.175) 

 

Progressivismen ställer eleven i centrum genom att undervisa utifrån människans, som deltar i 

utbildningen, egna intressen och behov.  

 

John Dewey påverkar förskolans pedagogik genom progressivismens idéer som jag menar den 

nutida förskolan kan ses reflektera. Där förskolan kan vara medskapare av barnet som 

demokratisk människa genom att ha barnens intressen och handlingar som utgångspunkt 

(Åberg & Lenz Taguchi 2005). Progressivism är inte den enda utbildningsfilosofiska teori 

som framhåller att deltagares/elevers intressen är en viktig drivkraft i det aktiva lärandet. 

Både konstruktivistiskt och ett sociokulturellt perspektiv har detta förhållningssätt till lärande.  

I ett sociokulturell perspektiv kan lyftas att det läggs stor vikt på fördelarna med att känna till 

elevernas gemensamma intressen vid lärande (Säljö 2000). Detta för att undervisningen då 

kan baseras på gruppaktiviteter och samtal kring teman som alla har intresse för och 

motiveras av. Aktiva sociala samspel i form av konstuktionspraktisk undervisning och 

samtalsundervisning går även väl i linje med Deweys utbildningsfilosofi.  

 

För att kunna undersöka, bearbeta samt utveckla sina pedagogiska idéer startade Dewey en 

skola som kallades The Laboratory School. Skolans värdegrund byggde på hans 

utbildningsfilosofiska idéer. Denna progressiva pedagogik bygger på hypotesen att eleven är 

en aktiv, kunskapssökande människa som under stimulerade aktivitet ständigt utvecklas, Det 

vill säga lärande genom praktisk tillämpning, Learning by doing. Begreppet Learning by 

doing menar jag går att ses koppla till teknikämnet i skola och förskola. Dewey menade att 

eleven behöver få lära sig genom att utforska och göra. Enbart fakta kan hämma eleven 

(Dewey 1916/1999). 

 



16 
 

Vidare betonade Dewey att de praktiska aktiviteterna på skolan inte endast var av social natur 

utan också utmanade elevernas medfödda impulser såsom den sociala instinkten, 

kreativiteten, viljan att uttrycka sig, och en konstnärlig impuls. Några av dessa impulser kan 

pedagogen aktivera för att nå pedagogisk framgång enligt Dewey (1916/1999). Dessa 

impulser är: 

 Den sociala instinkten (behov att samspela) 

 Instinkten att tillverka (vilja att konstruera) 

 Instinkt att undersöka (barn som gör saker som sedan får ett resultat) 

 

Vinsten med att aktivera dessa impulser genom lärande med praktisk tillämpning är att eleven 

skall få utöva det de lär sig teoretisk i praktiska former samt att eleven lär genom aktivt 

deltagande. Dewey (ibid) menade att samhället och skolan skall ses som en enhet, en 

organism och genom att barnet lär genom görande sammanflätas skola med samhälle. Inom 

förskolans verksamhet kan de nämnda impulserna ses återkomma i Lpfö98/2010: 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling 

förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. 

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av verksamheten (Lpfö 98/2010 s12). 

Förskolans verksamhet innehåller ofta någon form av skapade process där barnet skall skapa 

utifrån sin egen fantasi med valfritt material eller utifrån givna ramar med förutbestämda 

material. Denna skapande process kan, istället för att benämnas endast som skapande, även 

benämnas med orden konstruktion eller teknik, enligt min mening. 

2.5 Teknikämnet i skolans praktik 

Då uppsatsen inte handlar om teknikämnets del i det obligatoriska skolväsendets yngre åldrar 

vill jag ändå lyfta hur teknikämnet gestaltas utifrån aktuell kursplan inom grundskolan för att 

spegla en bild av vad barnet kan tänkas möta då det lämnar förskolan för att påbörja sin 

skolgång. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, innebär 

för teknikämnet  

att arbetssätt för att utveckla tekniska lösningar är mer framträdande. Tanken med detta är att 

eleverna ska få möjligheter att utveckla ett förhållningssätt som främjar kreativitet och 

entreprenörskap. Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer är också något 

nytt. Att kommunicera med tekniska begrepp, skisser och modeller utgör en kärna inom det 

tekniska kunskapsfältet och betonas därför som en central förmåga i den nya kursplanen (Lgr 11, 

s6). 
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Undervisningen i teknikämnet skall enligt kursplanen för teknik, syfta till att eleverna 

utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet. Undervisningen skall bidra till 

att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett 

medvetet och innovativt sätt. 

Då årskurs 1-3 ligger närmast förskolan rent åldersmässigt har jag valt att presentera de 

tekniska lösningar som ingår i det centrala innehållet i kursplanen för teknik. Dessa tekniska 

lösningar som eleverna skall ha mött är: 

 Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en 

viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag. 

 Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen 

som förebild för förvaringskärl. 

 Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas. 

 Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 

(Skolverket 2011, s270). 

 

Lösningarna som ingår i det centrala innehållet kan ses svara väl mot Polhems 

teknikundervisning med mekanik som ingång till teknisk förståelse. Instinkten att undersöka 

så som Dewey föreskrev den tillfredsställs via tiden för eget konstruktionsarbete. 

2.6 Didaktik, ämnesdidaktik och PCK 

Didaktik handlar om undervisningslära som behandlar undervisningens och inlärningens teori 

och praktik (Kroksmark 2012). Lärare, elev och innehåll samt relationen mellan dessa är tre 

viktiga och grundläggande begrepp inom didaktiken. Viktiga didaktiska frågor är: vad skall 

undervisas, hur och varför skall det undervisas och för vem skall undervisningen planeras 

(Skolverket 2012).  Det vill säga, didaktik fokuserar på undervisningens innehåll. 

 

Forskning kring teknikdidaktik är på internationell framfart. Jan-Erik Hagberg & Magnus 

Hultén (2005)  definierar teknikdidaktisk forskning som studier i: 

hur man lär sig förmågor och kunskaper i teknik, hur lärare undervisar i teknik, innehåll i lärande i 

teknik och undervisning, vilken kunskap som är central och vilka kontextuella förhållanden som 

har betydelse för lärande och undervisning i teknik (Hagberg & Hultén 2005, s11) 

Denna definition av teknikdidaktisk forskning visar på didaktikens mångfacetterade rikedom i 

undervisningen. Genom ämnesdidaktik kan lärarens kunskaper i ämnet och kännedom om 

olika undervisningsstrategier konstruera en professionell lärarkunskap. Ämnesdidaktiken kan 

beskrivas som en förbindelse mellan ämnet som undervisas och pedagogiken (Skolverket 

2012). Ämnesdidaktik är ett sätt för läraren att kunna fokusera på vilka förutsättningar som är 

av betydelse för lärandet av ett specifikt ämne. 
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Lee Shulman (1987) som myntat begreppet Pedagogical Content Knowledge, PCK, menar att 

lärares kunskaper förutom ren ämneskunskap och pedagogisk kunskap, även bör innehålla 

pedagogisk ämneskunskap. PCK skulle kunna översättas till pedagogisk ämneskunskap. PCK 

är enligt Shulman: 

A special amalgam of content and pedagogy that is uniquely the province of teachers, their own 

special form of professional understanding (Shulman 1987, s8). 

Att sätta PCK i relation till förskolan handlar inte bara om ett sätt att göra ämnesinnehåll 

lättillgängligt för barnen i verksamheten. Det krävs enligt Shulman ”en stor bredd i lärarens 

kunskap, som bör dels vara baserad på forskningsresultat och dels på beprövad praktisk 

erfarenhet” (Skolverket 2012). Jan Van Driel, Nico Veerloop och Wobbe de Vos (1989/1998) 

menar att PCK kan ses som den praktiska kunskap som läraren har rörande elevernas 

problematiserade lärande och de strategier som väljs vid et specifikt ämnesinnehåll. Lärarens 

kunskap blir till meningsskapande innehåll för barnet. I jämförelse med didaktiken som 

fokuserar på undervisningens innehåll. För pedagogen i förskolan skulle detta som exempel 

kunna innebära kunskapen om olika sätt att presentera kunskap och idéerna i ett ämne samt 

vilka modeller och förklaringar som kan vara lämpligast i relation till utvalt ämne.  

Hittills har forskningsområdet inom lärarens utveckling av PCK till stor del endast berört 

lärare som arbetar med skolbarn (Nilsson 2008, Abell, 2007) Konferensbidraget Examining 

teachers’ pedagogical content knowledge of technology with a multiple choice test (Roohan, 

Taconis, Eindhoven 2007) menar på att den mesta PCK relaterade forskningen fokuserar på 

lärares handlingar och varför de valt just de handlingarna. Det saknas forskning om lärares 

utveckling av PCK inom teknikämnet i förskolan. Bodil Sundberg, Christina Ottander, Britt 

Tellgren & Kenneth Ekström bedriver i nuläget en studie med ambitionen att beskriva den 

PCK som är specifik för förskolans pedagoger och verksamhet med yngre barn vilket kommer 

ge ny kunskap om hur arbetet med ämnesinnehåll gestaltas på förskolan (Vetenskapsrådet 

2011). 
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2.7 Attityder till de naturvetenskapliga ämnena samt teknikämnet 

Begreppet attityd har redan kortfattat bemötts men jag har valt att fördjupa detta då 

pedagogens attityd till teknikämnet kan tänkas ha betydelse för hur respondenterna svarat på 

den enkät som till stor del ligget till grund för studiens resultat.  

Skolverket (2006) skriver i sin rapport Lusten och möjligheten - om lärarens 

betydelse, situation och förutsättningar att det finns ett samband mellan lärarens 

arbetsglädje och eleverna uppfattning av läraren respektive lärandemiljön som positiv. 

Samma sak gäller lärarens tilltro till den egna kompetensen. Enligt Skolverkets studie 

har lärarutbildning och utbildning i undervisningsämnet i sin tur positiv betydelse för 

såväl lärarens självtillit som arbetsglädje. De lärare som har en lärarutbildning samt utbildning 

i undervisningsämnet ger uttryck för en större självtillit och arbetsglädje och ger därför ger en 

större inspiration via sin attityd än de lärare som inte har det. 

Poul Erik Jensen (1983) menar att lärarens egen attityd är av betydelse för 

utvecklandet av vilkens sorts attityd eleverna får till ett ämne. Det kan tolkas som att det inte 

behöver medföra att pedagogen saknar intresse för något som den har en 

negativ attityd till. Han menar vidare att ämneskunskaper inom ett ämne och 

socialisationsprocessen är tätt sammanvävda och menar att det handlar om den sekundära 

socialisationen där varje process styr individen in på nya områden och detta kan ske 

genom påverkan från bland annat skolan. I all undervisning, fortsätter Jensen (ibid) 

sker det en socialisations process parallellt med inlärningen av ett ämne och därför är 

lärarens attityd till det ämnet som den undervisar i av vikt. 

Forskning rörande vad lärares attityder har för betydelse för de naturvetenskapliga 

ämnena inom förskolans lärandemiljöer finns tillgängliga men som tidigare framhållits är 

teknikämnet inte är likställt med de naturvetenskapliga ämnena. Eftersom att forskning runt 

de naturvetenskapliga ämnena och teknikämnet likställs, i bland annat Björn Andersson 

(1989), resulterar det i att det är svårt att särskilja resultaten av attitydforskning från de 

naturvetenskapliga ämnena samt teknikämnet. Det kan dock vara intressant att jämföra 

ämnena då de praktiska momenten inom förskolan rörande teknikämnet och 

naturvetenskaperna uppmanas till att relatera till varandra genom Lpfö 98/2010. 
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Eftersom det saknas forskning i ämnet behandlas naturvetenskapliga ämnena och teknikämnet 

även här som likställt även om det finns skillnader i hur ämnena porträtteras. Andersson 

(1989) visar bland annat exempel på hur pedagogens attityd har inverkan på 

lärandesituationen. Detta genom att han visar på tidsutrymmet som ämnet får av den 

undervisande läraren samt vilken sorts undervisning som bedrivs. Ämnen som läraren har en 

negativ attityd till får mindre tidsutrymme än det ämne som läraren har god attityd till. Wynne 

Harlen (2004) menar att de attityder som finns hos lärare gällande undervisning är samma 

oavsett om det gäller naturvetenskap eller något annat ämne och dessa attityder är nyfikenhet, 

viljan att samarbeta samt fördomsfrihet.  

Christina Kärrqvist (1985) menar att det är essentiellt att lärare väcker elevernas engagemang 

och intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Detta genom användning av material som 

skapar lust och nyfikenhet hos eleverna. Detta lustskapande material kan, i mina ögon, ses 

relatera till Friedrich Fröbels tankar om naturnära material i den pedagogiska verksamheten. 

Utmaningen för läraren menar Kärrqvist (1985), är att hitta sådant material som lockar 

eleverna att vilja tillägna sig kunskaper inom det berörda ämnet. Genom att ämnet blir 

meningsskapande ändras även elevernas attityd till ämnet på ett positivt sätt fortsätter 

Kärrqvist (1985).  

I avhandlingen Teknikens värld – flickors värld visar Inga-Britt Skogh (2001) på betydelsen 

av att barn tidigt utvecklar en positiv attityd till teknik. Detta för att barnet skall få tillgång till 

en värld som inte begränsas av en kunskapsbrist inom teknik. Alla människor behöver 

tekniska kunskaper och behovet av teknisk kompetens i samhället kommer att öka i framtiden 

fortsätter Skogh (ibid). 

Organisationen för ekonomisk samarbete och utveckling2, OECD, visar i sin rapport PISA in 

focus: Are students more engaged when schools offer extracurricular activities? (2012) hur 

eleverna inte bara presterar bättre utan även får en mer positiv attityd till de 

naturvetenskapliga ämnena när skolan bland annat erbjuder vad som benämns som varierad 

undervisning. Det vill säga praktiska uppgifter, studiebesök samt deltar i utställningar. 

Uppgifterna grundar sig i undersökningen PISA 2006 där rektorer blev tillfrågade vilka 

naturvetenskapliga aktiviteter de erbjöd eleverna. Svaren på den frågan kopplades till 

elevernas resultat på PISA undersökningens naturvetenskapliga provdel.  

                                                                 
2 Organisation for Economic Co-operation and Development (eng,). 
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OECD visar i rapporten att elever, som går på skolor där varierad undervisning sker, förefaller 

ha en mer positiv attityd till ämnena. Vilket manifesterar sig som större tilltro till sin egen 

kunskap inom ämnena samt att eleverna blir bättre på att sätta realistiska mål med sitt lärande 

samt att de använder sig av olika strategier för att nå lärandet.  

 

Pedagogens arbetssätt i förskolan med de naturveteskapliga ämnena kan liknas vid arbetet 

med teknikämnet inom samma verksamhet. Detta genom sina praktiska genomföranden och 

genom ämnenas relation i Lpfö 98/2010. Forskningsresultat inom förskolan presenteras här 

inom det naturvetenskapliga området då det kan tänkas appliceras till undersökningen om hur 

pedagoger eventuellt uppfattar teknikämnet.  Internationella forskningsresultat visar att när 

det kommer till naturvetenskapliga aktiviteter och lärande präglas pedagogens attityd till, eller 

uppfattningen till ett ämnesområde, i hög grad av pedagogens upplevelse eller relation till 

ämnet under den egna skolgången (Eick & Reed 2001).  

Pedagogens lärarutbildning förefaller i flera fall inte heller bygga grunden till intresse eller 

självförtroende att arbeta med ämnet (Garbett 2003, Howitt 2007). Svenska studier bekräftar 

de internationella resultaten angående betydelsen av pedagogens attityd och visar samtidigt på 

att lärarutbildningen är dålig på att förbereda studenten på arbetet med naturvetenskapligt 

lärande tillsammans med yngre barn (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005). Sundberg & 

Ottander (2009) visar att även om lärarutbildningen kan ge ämneskunskap och positiv attityd 

till det naturvetenskapliga ämnet känner studenten ändå tveksamhet inför arbetet med 

naturvetenskapliga aktiviteter på förskolan då studenterna uppfattar att naturvetenskapen inte 

traditionellt tillhör förskolans vardag.  

En större internationell studie som varit en viktig del av denna studie är det så kallade ROSE 

undersökningen. ROSE-undersökningen ger elevernas perspektiv och åsikter om 

naturvetenskap och teknik samt erfarenheter om naturvetenskap och teknik utanför skolan. 

För lärarutbildare, lärare eller blivande lärare kan det tänkas vara av intresse hur eleverna 

uttrycker sig i relation till dessa ämnen för att kunna utveckla undervisingen i ämnena. Nedan 

följer en presentation av ROSE.  
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2.8 ROSE - undersökningen 

ROSE är en förkortning för Relevance of Science Education. I forskningsprojektet deltog 

femtonåringar från 40 länder (ROSE 2012). I Sverige svarade 751 elever från olika delar av 

landet. Enkätfrågorna består av olika delar bland annat om vad eleven vill lära sig, hur de 

förhåller sig till naturvetenskap i skolan, vad eleven bär för åsikter om naturvetenskap och 

teknik samt erfarenheter om naturvetenskap utanför skolan. Studiens resultat ger bland annat 

en skildring av de deltagande elevernas uppfattningar och attityder till naturvetenskap, teknik, 

miljöfrågor och forskning i naturvetenskap och teknik. Målet med studien var ”att bidra till en 

kritisk debatt om skolans NO- och teknikundervisning och att arbeta för att skapa en 

undervisning som kan upplevas som meningsfull för alla elever” (Hallonsten 2012, s17) 

.

 
Figur 1. Exempel på resultat från internationella ROSE-undersökningen. Enkätfrågan ”Naturvetenskap och 

teknik är viktigt för samhället”
3
. Från Svein Sjøberg & Camilla Schreiner (2010, s.6). 

 

 

 

 

                                                                 
3 Min översättning 
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Ett resultat som framkommit i The ROSE project. An overview and key findings (2010) är att 

elevers minskade positiva uppfattning och negativa attityder till de naturvetenskapliga 

ämnena och teknikämnet beror på att eleverna personligen inte finner ämnena meningsfulla 

(Sjøberg & Schreiner 2010). Detta visar sig framför allt i de så kallade industriländerna där en 

lägre andel svarande elever visar intresse för de undersökta ämnena medan svarande elever i 

de så kallade utvecklingsländerna är i större grad intresserade av att lära om naturvetenskap 

och teknik. 

 

 

Figur 2. Exempel på resultat från internationella ROSE-undersökningen. Enkätfrågan ”Jag skulle vilja ha 

naturveteskapliga ämnena så mycket som möjligt i skolan”
4
. Från Svein Sjøberg & Camilla Schreiner (2010, s. 

14). 

 

  

                                                                 
4 Min översättning 
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2.9 Sammanfattning av bakgrund 

Sammanfattningen av den del av uppsatsen som valts att kallas bakgrund, syftar till att ge en 

kortfattad version av tidigare genomgången information. Syftet med denna studie är, som 

bekant, att få en ökad förståelse för pedagogernas föreställningar kring teknikämnet och 

teknikämnet i förskolan.  

Teknik är en process som handlar lika mycket om att tänka som att tillverka. Teknikämnet 

gestaltas många gånger i förskolan genom barnets lek där förskolebarnets lek kan ses som en 

form av teknisk process. Teknik är ett rikt nyanserat och ämnesöverskridande ämne. Att lösa 

praktiska problem, vilket definierar teknik i mångt och mycket, gör det lekande barnet när det 

löser ett praktiskt problem genom att pröva sig fram. På samma sätt som det lekande barnet 

lär sig kan arkitekter, ingenjörer och tekniker ses arbeta. 

I Lpfö 98/2010 fördjupas strävan av att varje barn skall ha tillgång till teknikämnet i 

förskolan. Läroplanen visar på förskollärarens ansvar då det kommer till att barnet skall 

“stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik” (Lpfö 98/2010 s11). I 

Elvstrand, Hellberg och Hallström (2012) sågs barnen i förskolan generellt ha likvärdig 

positiv inställning till teknikämnet. Tsunghui Tu (2006) visar med sin undersökning hur den 

lärarorganiserade pedagogiska verksamheten i barnverksamheten saknade koppling till 

ämnena naturvetenskap och teknik. Detta menar Tu beror på att lärarna kände sig osäkra på 

vad för slags aktiviteter de skulle skapa. 

Denna uppsats har även en historisk kontext som lyfter pedagoger som kan tolkas varit 

inflytelserika inom framväxten av didaktik och utbildningsfilosofi inom teknikämnet. 

Filosofen och pedagogen Friedrich Fröbel (1782–1852) anses vara den moderna småbarns-

pedagogikens grundare. Aktiviteter som förekom inom Fröbles barnträdgårdar var bland annat 

trädgårdsarbete. Andra aktiviteter som känns igen och kan relateras till nutida 

förskolverksamheter är samling, fruktstund och fri lek. Leken syftade till att ge barnet 

möjligheten att uttrycka sin egen kompetens. Leken skulle vara den viktigaste byggstenen i all 

undervisning enligt Fröbel (Tellgren 2008). Teknikämnet i dagens förskola handlar bland 

annat om tillgången på material som pedagogen och barnet anser vara relevant för lärandet. 

Även tillgången till lämpligt utrymme att ägna sig åt teknikaktiviteten är önskvärt. Detta kan 

återfinnas i Fröbels tankar om hur material kunde användas på ett pedagogiskt vis. 
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Christopher Polhem (1661-1751) var uppfinnare, industriman och anses allmänt som ”den 

svenska mekanikens fader” (Westerlund, 2000). Mindre erkänd är han som utvecklare av 

pedagogiskt material vars tillkomst skulle stödja elever i lärandet av mekanik. Polhem 

skapade på grund av vad han ansåg var en brist i utbildningsväsendet egna 

undervisningsplaner i teknikämnet. En del i detta var tänkt som modeller som kunde användas 

som teknikdidaktiskt material i teknikundervisningen. 

En annan person som kan ha gjort avtryck på ämnet tekniken i förskolan är Eric Eklund 

(1713-1766). Eklund kritiserade skolans undervisning och menar att barnet bland annat ska 

ägna sig åt praktiska kunskaper utifrån sin mognad och kunnande (1746). Idag kan förskolans 

ateljéer samt utemiljöer med någon form av konstruktionsmöjlighet, exempelvis sandlådan ses 

som exempel på miljöer där barnet idag ägnar sig åt praktiska kunskaper utifrån sin mognad 

och kunnande på det sätt som Eklund nämner i sin pedagogiska ambition. Både Polhem och 

Eklund kan ses som normbrytande då de ville att skolans innehåll skulle innehålla praktiska 

kunskaper som kommer samhället tillgodo mer än den enskilda människan 

Elsa Köhler (1879–1940) drev Fröbelinspirerad förskolepedagogik i Sverige. Köhler införde 

”det fria skapandet” i verksamheten och hennes avsikt var att innehållet inte skulle delas upp i 

olika ämnen utan hållas samman till tematiska helheter (Tellgren 2008). Att låta det fria 

skapandet leda barnet var en tanke som fyllde Köhlers syn på barnets uppfostran och samma 

tankar kan återfinnas i dagens förskola. Teknikämnet i förskolan kan se gestaltas genom 

barnets skapande som inte bara handlar om konstnärliga uttryck utan det handlar även om 

konstruktion. Det vill säga teknik. 

John Deweys (1938/1997) utbildningsfilosofiska teori har som innehåll att individens, som 

deltar i utbildning, behov och intressen ska vara utgångspunkt för allt lärande och att lärande 

bygger på egen aktivitet. Deweys utbildningsideal kan ses vila i progressivismen. 

Progressivismen ställer eleven i centrum genom att undervisa utifrån människans, som deltar i 

utbildningen, egna intressen och behov. Den progressiva pedagogiken bygger på hypotesen att 

eleven är en aktiv, kunskapssökande människa som under stimulerade aktivitet ständigt 

utvecklas, det vill säga lärande genom praktisk tillämpning, Learning by doing. Begreppet 

Learning by doing menar jag går att koppla till teknikämnet i skola och förskola. Dewey 

menade att eleven behöver få lära sig genom att utforska och göra (1916/1999). 
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För att få en kontinuitet i arbetet med teknikämnet i förskolan vill uppsatsen visa på hur 

teknikämnet är tänkt i de yngre skolåren. Undervisningen i teknikämnet skall enligt 

kursplanen för teknik, syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska 

medvetenhet. Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och 

förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Lösningarna 

som ingår i det centrala innehållet för årkurs 1-3 kan svara väl mot Polhems 

teknikundervisning med mekanik som ingång till teknisk förståelse. Instinkten att undersöka 

så som Dewey föreskrev den, tillfredsställs via tiden för eget konstruktionsarbete. 

Didaktik handlar om undervisningslära som behandlar undervisningens och inlärningens teori 

och praktik (Kroksmark 2012). Viktiga didaktiska frågor är: vad skall undervisas, hur och 

varför skall det undervisas och för vem skall undervisningen planeras (Skolverket 2012).  Lee 

Shulman (1987), menar att lärares kunskaper förutom ren ämneskunskap och pedagogisk kunskap, 

även bör innehålla pedagogisk ämneskunskap, PCK. PCK kan ses som den praktiska kunskap som 

läraren har rörande elevernas problematiserade lärande och de strategier som väljs vid 

specifikt ämnesinnehåll. Lärarens kunskap blir till ett mer meningsskapande innehåll för 

barnet. I jämförelse med didaktiken som fokuserar på undervisningens innehåll. 

När det kommer till attityder och uppfattningar om teknikämnet visar Skolverket (2006) att 

det finns ett samband mellan lärarens arbetsglädje och eleverna uppfattning av läraren 

respektive lärandemiljön som positiv. Samma sak gäller lärarens tilltro till den egna 

kompetensen. Poul Erik Jensen (1983) menar att lärarens egen attityd är av betydelse för 

utvecklandet av vilkens sorts attityd eleverna får till ett ämne. Björn Andersson (1989) visar 

bland annat exempel på hur pedagogens attityd har inverkan på lärandesituationen. Detta 

genom att han visar på tidsutrymmet som ämnet får av den undervisande läraren samt vilken 

sorts undervisning som bedrivs. Christina Kärrqvist (1985) menar att det är essentiellt att 

lärare väcker elevernas engagemang och intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Detta 

genom användning av material som skapar lust och nyfikenhet hos eleverna.  

OECD visar i rapporten att elever, som går på skolor där varierad undervisning sker, förefaller 

ha en mer positiv attityd till ämnena. Vilket manifesterar sig som större tilltro till sin egen 

kunskap inom den naturvetenskapliga ämnena. Internationella forskningsresultat visar att när 

det kommer till naturvetenskapliga aktiviteter och lärande präglas pedagogens attityd till, eller 

uppfattningen till ett ämnesområde, i hög grad av pedagogens upplevelse eller relation till 

ämnet under den egna skolgången (Eick & Reed 2001).  
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Sundberg & Ottander (2009) visar att även om lärarutbildningen kan ge ämneskunskap och 

positiv attityd till det naturvetenskapliga ämnet känner studenten ändå tveksamhet inför 

arbetet med naturvetenskapliga aktiviteter på förskolan då studenterna uppfattar att 

naturvetenskapen inte traditionellt tillhör förskolans vardag. 

ROSE- projektets resultat ger bland annat en skildring av de deltagande elevernas 

uppfattningar och attityder till naturvetenskap, teknik, miljöfrågor och forskning i 

naturvetenskap och teknik. Ett resultat som framkommit i ROSE-undersökningen är att 

elevers minskade positiva uppfattning och negativa attityder till de naturvetenskapliga 

ämnena och teknikämnet beror på att eleverna personligen inte finner ämnena meningsfulla 

(Svein & Schreiner, 2010). Målet med studien var ”att bidra till en kritisk debatt om skolans 

NO- och teknikundervisning och att arbeta för att skapa en undervisning som kan upplevas 

som meningsfull för alla elever” (Hallonsten 2012, s17). 
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3 Metod 

Vetenskapliga metoder är verktyg som gör det möjligt att betrakta eller undersöka en 

företeelse eller ett objekt på ett systematiskt sätt. En metod konstrueras därmed för att på 

bästa sätt undersöka en särskild företeelse eller ett objekt. Denna studie kunde inte överta eller 

kopiera en befintlig metod till fullo. Detta på grund av att alla studier är till sin karaktär unika 

och denna studie är inget undantag. Det som har legat till grund för val av vetenskapliga 

metoder i detta arbete är att kombinationen av valda metoder skall vara ett redskap för att 

undersöka pedagogers uppfattningar och attityder kring teknik och sin egen förmåga att 

undervisa i teknikämnet. 

 
Utifrån vad deltagarna i fortbildningskursen uttryckte och kursens ambition väcktes min 

nyfikenhet och en forskningsfråga växte fram. Den ostrukturerade observationen som är 

grund till vad jag anser vara en förstudie, visade vägen in i ett oväntat forskningsområde. 

Patrik Aspers (2007) menar att inom etnografiska studier, likt studier som antar grounded 

theory som metod, placeras forskaren i en miljö där forskaren, utifrån sina egna erfarenheter, 

samlar ett empiriskt material som i sin tur bidrar till att förstå och förklara forskningsfrågan.  

 

Datainsamlingen i denna studie är kombinerad kvalitativ och kvantitativ eftersom det har skett 

dels genom inledande observationer som sedan följts av fältanteckningar och insamling av 

skriftligt material i form av enkätsvar. 
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3.1 Teoretisk förankring 

Nedan följer den teoretiska förankring som metoddelen grundar sig i. 

3.1.1 Grounded theory 

Grounded theory är den forskningsstrategi som valts till denna undersökning eftersom denna 

forskningsstrategi kan belysa interaktiva skeenden i sociala sammanhang. Syftet med att 

använda grounded theory i denna studie är att teorin eventuellt kan ge nya förklaringar samt 

eventuellt öka förståelsen av det som studeras. Genom att undersökaren bestämt sig för att 

använda grounded theory har personen valt verkligheten som källa till sin studie (Guvå & 

Hylander 2003). När man utgår från grounded theory som teori, utgår inte studien från en 

hypotes utan forskaren försöker närma sig den undersökta verksamheten förutsättningslöst för 

att se vilka mönster som visar sig för forskaren under undersökningen. Det vill säga att teorin 

påbjuder att allt som undersökaren erfar är empiri samt att undersökningen inte tar sin början i 

en litteratursammanfattning utan litteraturen läggs senare till och behandlas som data till den 

framväxande teori som empirin skapat.  

 

Grounded theory är en av de kvalitativa forskningsansatserna som står de kvantitativa 

ansatserna närmast. Detta genom att teorin uppmanar till insamling av en mängd data som 

sedan analyseras medan den kvalitativa ansatsen ofta har sin grund i intervjuer samt 

observation (Guvå & Hylander 2003). Syftet med detta metodval i denna studie är viljan att 

försöka förklara ett fenomen. Det övergripande målet är alltså att visa på orsakssammanhang 

det vill säga kausalitet.  

 

Inom Grounded theory påbörjar man analysen av insamlade data direkt efter att första 

observationen är gjord. Nästa datainsamlingsomgång påverkas av denna första analys. 

Datainsamling och analys går sedan parallellt och nya fynd styr den fortsatta datainsamlingen 

(ibid). På så sätt tillåter man en eller flera bilder växa fram redan under själva 

datainsamlingen och lägger till nya vinklar och insikter allt eftersom: 

grounded theory is a method of analysis for ANY data - observation, survey, or case study. It is 

NOT a qualitative-only method [----] represent the data; ask it questions - what is this data about? 

(Glaser 1978, s13) 
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Beslutet att förankra studien i grounded theory har för denna studie inneburit följande. 

Studien började med en inledande observation som skapade nyfikenheten på fältet. Jag 

skapade utifrån min inledande observation enkäter baserat på dessa insikter från 

observationerna. Då det framkom att enkäterna inte nödvändigtvis speglade den diskurs som 

fördes togs beslutet att föra fältanteckningar. Enkäten analyserades till början mycket ytligt 

parallellt med att fältanteckningar fördes. Då grounded theory inte utgår från hypoteser 

hindrar inte teorin att hypoteser uppkommer eller skapas under arbetets gång. Hypotesen om 

vad som studeras växer alltså successivt fram under analysens gång. Efterhand som hypotesen 

om vissa samband blir alltmer förankrad i den data som samtidigt samlas in, bearbetas data 

genom jämförande, komparativ, analys. Den komparativa analysen innebär att tidigare 

insamlad data relateras till nyare data allt eftersom att den nyare datan kommer in och 

analyseras. Resultatet av detta arbetssätt blir att hypotesen kan förändras under arbetets gång. 

Grounded theory låter empirin tala och leda forskningsprocessen (Guvå & Hylander, 2003).  

Som forskningsstrategi kan grounded theory belysa interaktiva skeenden i sociala 

sammanhang.  Syftet med denna metod är att generera teorier som kan ge nya förklaringar 

samt eventuellt öka förståelsen runt det som studeras. Med grounded theory kan olika 

mellanteorier genereras. Denna typ av teorier syftar till att belysa fenomen som är 

gemensamma för människor inom ett visst område, på gruppnivå (Hartman 2001). 

Forskningsmetodisk tillämpning av grounded theory kan beskrivas som postpositivistisk eller 

som konstruktivistisk. 

Den postpositivistiska synen på verkligheten innebär att verkligheten ses som komplex och 

därmed svår att beskriva, samtidigt som det inte anses finnas någon objektiv verklighet att 

beskriva. Dock kan man närma sig sanningen om verkligheten genom att använda sig av många 

olika metoder för datainsamling samtidigt, t.ex. observationer och intervjuer. Den 

konstruktivistiska synen på verkligheten utgår ifrån att det finns lika många verkligheter som det 

finns människor, och verkligheten anses därmed utgöras av människors konstruerade verkligheter. 

Med detta synsätt fyller det ingen funktion att skilja på ontologi och epistemologi, eftersom det 

inte anses finnas någon annan verklighet än kunskapen om verkligheten. (Daniel Dagobert & 

Emma Åred 2010, s22) 

 

Det som därmed kan förstås om verkligheten är det som konstrueras mellan forskaren och de 

som studeras (Guvå & Hylander, 2003). Denna studie antar det konstruktivistiska 

utgångsläget. Utgångspunkten i studien är att generera kunskap om upplevelser av 

verkligheten genom att fråga objekten som befinner sig i den verklighet som studien fokuserar 

på.  
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Då den konstruktivistiska synen på verkligheten utgår ifrån att det finns lika många 

verkligheter som det finns människor valde jag att komplettera grounded theory med ännu en 

vetenskaplig metod, den fenomenografiska. Min tanke är att då verkligenheten kan upplevas 

komplex kan fenomen inom verkligheten komma fram genom att använda fenomenografi. 

3.1.2 Fenomenografi  & fenomenografisk analys 

Då studiens huvuduppgift är att undersöka uppfattningar kommer fenomenografin vara 

ytterligare en utgångspunkt i detta arbete. Fenomenografi är en vetenskaplig metod som 

särskilt används vid studier av uppfattningar. Vid fenomenografisk analys läggs fokus på hur 

fenomen i omvärlden uppfattas av det undersökta objektet. Att uppfatta något är att skapa 

mening och är det grundläggande sättet som omvärlden gestaltas. Från uppfattningarna utgår 

vi också då vi handlar och resonerar. Därför är undersökningar som berör uppfattningar av 

stort intresse vid denna form av forskningsansats menar Runa Patel & Bo Davidson (2011).  

 

Fenomenografi används för att beskriva relationer mellan individ och omvärld samt 

uppfattningar om företeelser (Ahlenius, Carlshamre, Haglund Molander & Tersman 1998). 

Henrik Ahlenius, Staffan Carlshamre, Björn Haglund, Bengt Molander och Folke Tersman 

(1998) visar att inom fenomenografin är forskaren inte ute efter att beskriva vad som ses som 

sant eller falskt, utan fokus läggs på vad som upplevs som verkligt för objektet. En av 

grundstenarna inom fenomenografi är att fånga vilka skilda sätt det finns att uppfatta ett 

fenomen. Att använda fenomenografisk analys som forskningsmetod kan innebära att grunda 

sig på empiri i form av intervjuer som sedan analyseras genom kategorisering (Bjurulf 2008). 

I denna studie utförs inte intervjuer utan fältanteckningar som kompletterar och nyanserar 

bilden av enkätsvaren. Den fenomenografiska analysprocessen innebär att man söker efter 

likheter och skillnader i uppfattningar. Det är inte isolerade individers påståenden som är 

fokus i fenomenografin. Syftet är alltså att upptäcka vilka uppfattningar det kan finnas om ett 

fenomen. De variationer som eventuellt uppstår placeras i olika beskrivningskategorier. 

Beskrivningskategorier används för att samla utsagor som beskriver uppfattningar av det 

undersökta fenomenet och/eller för att avgränsa och beskriva grupper av utsagor som har 

likartad innebörd (Larsson 1986). Dessa kategorier placeras sedan i ett så kallat utfallsrum. 

Utfallsrummet används i denna studie för att analysera relationer mellan 

beskrivningskategorier samt mellan beskrivningskategorier och undersökt fenomen.  

Självfallet kommer fler varianter av beskrivningskategorier att uppstå än de jag presenterar. 

Jag gör dock inga anspråk på att skildra alla varianter. 
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3.2 Praktiskt utförande  

Nedan följer det praktiska förfarande som används för att synliggöra frågeställningen. 

3.2.1 Tillförlitlighet och giltighet 

Då detta är en kvantitativ undersökning (enkäter) som möter en kvalitativ (fältanteckningar) 

bör det diskuteras vad begreppen tillförlitlighet samt giltighet innebär för denna studie. 

Begrepp som validitet, reliabilitet samt generaliseringsbarhet menar Alan Bryman (2011) har 

hämtats från den kvantitativa forskningen och förknippas med mätning. För att inte fastna i en 

retorisk fälla genom begreppsdefinitioner som gör att denna studie endast ses som kvantitativ 

har istället termerna tillförlitlighet och giltighet valt att användas.  

Begreppet tillförlitlighet innebär att i största möjliga mån som forskare inneha skickligheten 

att ge trovärdiga beskrivningar av de situationer som skildras i undersökningen. Denna studie 

eftersöker trovärdighet genom utförliga beskrivningar av alla de olika steg denna 

forskningsprocess tagit. Även den kommunikativa prestationen i dialogform mot 

forskarsamhället tas med i beräkningen för att skapa tillförlitlighet. Arbetsprocessen har under 

studiens framväxt haft kontakt med aktuell forskning som hanterar förskolan och teknik som 

forskningsfält och då genom bland annat konferensrapporter från PATT 2011. Genom att låta 

forskningsbakgrunden, forskningsfrågor samt hela forskningsprocessen vara transparent för 

läsaren skapas denna studies tillförlitlighet (jmf Thulin 2011). 

Begreppet giltighet kan definieras som hur väl de använda begreppen och sambanden dem 

emellan är förankrade i teori. Denna studies ambitioner har varit att tydligt förankra begreppen i 

teoretisk ansats det vill säga de begrepp som tillhör de teorier är noga med att användas och 

användas korrekt. 

3.2.2 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet publikation Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning (2012) innehåller riktlinjer som all god forskning skall hålla 

sig till.  Denna studie har hanterats utifrån dessa riktlinjer. Enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer är det varje forskares och students skyldighet att vara reflekterande 

och ta ansvar över eventuella konsekvenser en studie kan förorsaka och medföra för en 

individ som valt att delta.  
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Vetenskapsrådet har satt upp fyra huvudkrav som skall följas. Dessa fyra huvudkrav är: 

 informationskravet 

 samtyckeskravet  

 konfidentialitetskravet 

 nyttjandekravet  

Informationskravet innebär för denna studie att de berörda, i detta fall enhetschef, kollegor 

samt deltagare, informerades om att jag ville genomföra en studie med hjälp av deltagarna på 

fortbildningskursen. De inblandade delgavs skriftlig samt muntlig information om studiens 

syfte, upplägg och i stora drag om vilka sorts frågor som kunde tänkas ställas dock utan att 

avslöja forskningsfrågorna. Valet att inte avslöja forskningsfrågorna gjordes för att 

respondenterna inte skulle inbjudas att svara så som de eventuellt trodde att jag skulle vilja att 

de svarade. De berörda fick även information om kontaktuppgifter till mig och namnet på min 

handledare för att de skulle kunna ställa frågor om behov uppstod.  Respondenterna blev även 

informerade om att undersökningen var anonym samt att den var frivillig att deltaga i. 

 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att de som inte ville svara på enkäten eller vara del av 

fältanteckningarna fick avstå utan att behöva motivera sig.  De som inte ville delta i enkäten 

valde att inte svara på denna.  Det var ingen av deltagarna som avstod från att vara del av 

fältanteckningarna. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att jag var den enda person som 

haft tillgång till den rådata som producerats. Varken enkäter eller fältanteckningar har haft 

några markeringar om personuppgifter men har ändå förvarats inlåsta på en säker plats. 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att jag endast använt uppgifterna för forskningsändamå l.  
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3.2.3 Urval 

Urvalet är baserat på de kontakter som jag fått i och med mitt arbete vilket innebär att urvalet 

är ett så kallat bekvämlighetsurval (Trost 2007). På min arbetsplats fortbildar vi förskollärare 

och pedagoger inom ämnet praktisk teknik riktat till barn. Pedagogerna som deltog på kursen 

var totalt 180 stycken.  På så sätt var deltagandet frivilligt och anonymt eftersom jag inte vet 

vilka av dessa 180 personer som svarat på enkäten. Enkäten kan ses som ett stickprov då den 

bara representerar cirka 30 procent av deltagarna på kursen. 

 

Fortbildningskursen som pedagogerna deltog i var en del av ett projekt från Europeiska 

socialfonden, ESF. ESFs mål är ”att förbättra EU-medborgarnas liv genom att ge dem bättre 

kompetens och skall hjälpa EU-länderna att göra Europas arbetskraft och företag bättre 

rustade att möta nya, globala utmaningar” (ESFa 2012). Projektet innebar att cirka 1 800 

personer på 128 förskolor i kommunen berörts av projektet. De yrkeskategorier som deltog i 

kursen var barnskötare och förskollärare. Huvudsyftet med projektet var enligt kommunen 

som anlitat min arbetsplats att: 

- se över möjligheterna att komplettera barnskötarnas utbildning så att de kan arbeta kvar i 

verksamheten  

- se över behoven att komplettera förskollärarutbildningen för de förskollärare som har äldre 

grundutbildning  

- förbereda för eventuell omställning/förflyttning tillgodose behovet av kompetensförsörjning  

- på sikt öka kompetensen hos personalen  

- se över möjligheten att ordna kompetensutveckling över förvaltningsgränserna skapa flexibla 

och stimulerande arbetsplatser. (ESFb 2012)  

 

Fortbildningskursen bestod av sex kurstillfällen varav två tillfällen var ett studiebesök samt en 

föreläsning. Kurstillfällena var konstruerade på teknikdidaktiska moment utarbetad av min 

arbetsplats då det saknas teknikmetodik baserat på teknikdidaktik för förskola. Kursens 

huvudsakliga innehåll var att medvetandegöra och lyfta fram teknik i vardag och i närmiljö. 

Detta genom konstruktioner och experiment, pedagogisk dokumentation av aktiviteter som är 

kopplade till teknik och entreprenörskap samt tydliggöra hur olika miljöer och material kan 

stimulera barns kunskapsutveckling i teknik och entreprenörskap. Kursens teoretiska moment 

omfattade aktuella artiklar inom teknikämnet i förskolan, boken Teknikdidaktik av Veronica 

Bjurulf (2011), en föreläsning av Bjurulf samt teknikteoretiska moment som exempelvis hur 

en sluten krets fungerar.  
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En viktig ambition från kursskaparna var att kursen inte bara skulle bli ”edutainment”5 i form 

av roliga byggen utan att deltagarna skulle förstå funktionen bakom det skapade för att på 

sådant sätt kunna föra med sig kunskapen till sina verksamheter och vidareutveckla den där. 

Tanken från kurslärarna var att om hjärnan är med i alla moment och inte bara händerna 

kommer lärandet att befästas som kunskaper. De praktiska momenten som utfördes av 

kursdeltagarna bygger på Elsa Köhler, Christopher Polhem, Eric Eklund och John Deweys 

tankar och traditioner om vad undervisningen bör innehålla och varför. Exempelvis 

konstruerade pedagogerna en Polhemsknut baserat på John Deweys undervisningsfilosofiska 

tankar runt de impulser som barnet drivs av. 

 

3.2.4 Enkäten 

Enkäten är inspirerad av det så kallade ROSE-projektet som tidigare redovisats. Det är delen 

Åsikter om naturvetenskap och teknik samt delen om Naturvetenskap i skolan som jag främst 

inspirerats av och omvandlat till att passa syftet med studien6. 

Enkätfrågorna som inspirerats av ROSE-undersökningen utformades på följande sätt. Enkäten 

började med tre frågor som frågade om dem själva exempelvis vilka egenskaper som de anser 

att en pedagog i förskolan bör ha. Detta för att ge mig en utgångspunkt. Sedan följer 

strukturerade frågor med fastställda svarsalternativ. De fastställda svarsalternativen går på en 

femgradig skala från svarsalternativet instämmer inte alls till svarsalternativet instämmer helt 

Se Bilaga 2.  Dessa svarsalternativ valdes för att enkäten skall vara konkret och lättbesvarad 

och tidsmässigt vara effektiv för respondenterna att besvara. I enkäten används ordet teknik i 

stället för begreppen teknik och teknikämnet. Detta begreppsval skedde på grund av att 

kursdeltagarna ansågs, av mig, ägde en förståelse av betydelsen av begreppet teknik beroende 

på de olika kontexter som det presenterades i. 

3.2.5 Genomförande  

När enkäten var konstruerad delade jag ut dem i samband med de interna fortbildningsdagarna 

Fortbildningen har genomgående haft ”högt i tak”, vilket inneburit öppna diskussioner, skratt 

och ifrågasättanden mellan deltagare och utbildare. Utbildningen skedde i en stor sal på cirka 

50kvm. Pedagogerna deltog på ett förmiddagspass eller ett eftermiddagspass och är indelade i 

18 grupper som går var sin för-eller eftermiddag.  

                                                                 
5 Begreppet edutainment är hämtat från Michel Resnick (2004), MIT Media Laboratory och återfinns i artikeln 

Edutainment? No Thanks. I Rather Prefer Playful Learning . Associazione Civita Report. 
6
 För fullständig ROSE enkät se: http://roseproject.no/key-documents/key-docs/master-rose-q.doc 
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Det är i genomsnitt 8 personer i varje grupp som deltar. Grupperna är skapade på så sätt att 

ingen, i så stor utsträckning som möjligt, skall delta i kurstillfälle med någon som de arbetar 

med. Detta för att inte den dagliga verksamheten inom förskolan som kursdeltagaren arbetar 

på skall bli lidande av personalbortfall.  

 

Vid utbildningsstart presenterade jag muntligen huvudstudien och bad dem att svara på min 

enkät. Jag placerade enkäten vid det fikabord, där deltagarna kan hämta kaffe, te och smörgås. 

Denna placering av enkäten valdes för att pedagogerna skulle kunna ta enkäten och fylla i den 

på ett diskret sätt som även var i en avslappnad situation. Tanken med detta upplägg var att ge 

respondenterna tidsutrymme att svara samt en avslappnad miljö att svara i. På så sätt var 

deltagandet frivilligt och anonymt eftersom jag inte vet vilka av dessa 180 personer som 

svarat på enkäten.  

 

Enkäten i denna studie skall ses som ett stickprov då endast 55 av de 180 deltagarna svarade 

på den vilket motsvarar cirka 30 procent av deltagarna på kursen. Att fler kursdeltagarna av 

180 inte svarat i studien beror på att mitt material endast bestod av 55 enkäter. Den summan 

valdes på grund av att jag ansåg det kunna generera en mäng data som var hanterbart för 

denna studies förutsättningar. 

 

Resultaten av enkäterna, som kommer presenteras först, kompletterades med en kvalitativ 

observationsstudie där jag förde fältanteckningar över hur lärarna och pedagogerna uttrycker 

sin egen förmåga och inställning till teknik. Den inledande observation som gjordes och 

skapade nyfikenhet för fältet skall bortses från resultatredovisningen. Bengt Starrin & Per-

Gunnar Svensson (1994) menar att alla empiriska fenomen har en kvalitativ karaktär och att 

det är denna karaktär som bör vara utgångspunkten för den kvalitativa analysen.  

Det handlar alltså om att i kvalitativa studier undersöka hur ett fenomen är utformat. I mitt fall 

har det handlat om att undersöka hur pedagoger uppfattar fenomen. Genom att fokusera på 

individernas uppfattningar så har min ambition varit att upptäcka nyanser, variationer och 

eventuella likheter utifrån det material som tolkas. Min observationsstudie är en informell och 

induktiv observationsstudie. Med detta menas att min observation var induktiv det vill säga 

ostrukturerad, utan att vara deltagande (Bryman 2011). 
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3.3 Sammanställning av enkäter 

Här presenteras hur det praktiska förfarandet med sammanställning av enkätsvaren gick till. 

3.3.1 Sammanställning av frågor med öppna svar 

När det gäller sammanställningen av svaren på de öppna frågorna gick jag tillväga på följande 

sätt. Jag skrev ned alla enkätsvar i ett Windows Office Word 2010 dokument. De svar som 

var exakt lika slogs samman och märktes med ett ”I” för varje likadant svar för att 

uppmärksamma att det var flera respondenter som svarat lika. Sedan förstorades svaren till 

teckensnittsstorlek 16, Times New Roman, för att sedan bli utskrivna. När utskriften var klar 

klipptes varje svar ut för sig och sorterades upp efter teman som utkristalliserade sig. 

Resultatet av sammanställningen presenteras nedan under resultatdelen. 

 

3.3.2 Sammanställning av frågor med fasta svarsalternativ 

För att upptäcka om det var några flersvarsalternativ som skiljde sig åt eller liknande varandra 

behövde jag skapa en överblick av den insamlade datan. Jag började med att föra in svaren i 

ett Windows Office Excel 2010 dokument i form av tabeller där varje fråga fick en egen cell 

samt färgkodades för att jag skulle undvika att blanda ihop svaren. När svaren var inskrivna 

förvandlades dessa till procentsatser med ambitionen att göra resultatet mer överskådligt. 

Nedan är ett exempel på hur tabellen såg ut. 

 Instämmer helt  Instämmer delvis Ingen 

uppfattning 

Instämmer 

delvis inte 

Instämmer 

inte alls 

Enkätfråga      

Enkätfråga      

För att ge en visuell överblick infördes svaren i den förenklade men likaväl talande tabell som 

redovisas längre fram. 

3.4 Fältanteckningar 

Under deltagarnas sex utbildningsdagar har talet om teknik och teknikdidaktik varit levande. 

Både i strukturerat i lärarledd form men även fritt på initiativ av deltagarna själva. Det är 

under dessa fria samtal om teknik och teknikdidaktik i relation till arbetet på förskolan som 

jag genomfört min observationsstudie och fört fältanteckningar. Dessa fältanteckningar 

kompletterar den bild som ges i enkäterna. Jag lät deltagarna prata fritt och ostrukturerat utan 

att de skulle lägga märke till att jag förde anteckningar. Även om deltagarna visste om att det 

skulle föras fältanteckningar ville jag hålla det diskret.  



38 
 

Under informationsgenomgången hade deltagarna fått upplysning om att fältanteckningar 

skulle föras men inte under vilken form och vid vilken tidpunkt. Mina fältanteckningar är 

informella det vill säga jag antecknade det jag fann intressant i relation till hur deltagarna 

uttrycker sin egen förmåga och inställning till teknik och teknikämnet. Det som ansågs vara 

tal om den dagliga förskoleverksamheten eller sociala relationer pedagogerna emellan togs 

inte med. 

3.4.1 Sammanställning av fältanteckningarna 

Fältanteckningarna som gjordes för hand renskrevs på dator i ett Windows Office Word, 

2010, dokument. Fältanteckningarna har därefter lästs igenom flertalet gånger för att se om 

beskrivningskategorier eller teman utkristalliserat sig. Då fältanteckningarna kondenserats till 

beskrivningskategorier skrevs dessa ut i pappersform och lades samman i högar på mitt 

skrivbord. Jag valde att skriva ut dem i pappersform för att på så sätt få överblick över de 

beskrivningskategorier som jag tyckte mig se. Kategorierna har ändrats flertalet gånger innan 

de fick sin slutgiltiga form då svaren från respondenterna sågs kunna flyta genom flera 

beskrivningskategorier. När denna process var fullbordad började själva analysen av vad som 

uppstått i utfallsrummet. 

Under resultatdelen och analysen av fältanteckningarna ses den presentaion som gjorts av 

delar av den muntliga datan som noterats vid de sex kurstillfällena. Det som presenteras är ett 

urval av de sex sidor av renskrivet muntligt material som finns. Urvalet är relaterat till de 

teman som enkäterna utkristalliserat. Respondenternas kön, ålder och yrkestillhörighet 

presenteras inte då det inte var en variabel jag sökte efter i mina fältanteckningar. Resultaten 

av fältanteckningarna är tagna ur konversationer som pedagogerna haft med varandra och 

fältanteckningarna presenteras som dialoger vilka kan ses spegla den enkät som gjorts i 

samband med fältanteckningarna 

Eftersom att jag inte har kontroll över vilka som svarat på enkäterna medför det att de som 

svarat på enkätens frågor eventuellt inte är de som fångats i fältanteckningarna när de uttryckt 

sin egen förmåga och inställning till teknik. Det kan anses vara problematiskt och har tagits 

hänsyn till i tolkning och analys av materialet. 
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4 Resultat 

Presentation av de resultat som den genomförda enkäten med två delar frambragt. Dessa två delar var 

öppna svar samt fasta svarsalternativ. Resultatdelen presenterar även vad de renskrivna 

fältanteckningar genererat. De egenskaper som beskrivs och ges som exempel under de öppna svaren 

är direktcitat av vad respondenterna skrivit i enkätsvaren. Analys av enkäterna kommer efter 

uppsatsens resultatpresentation. Detta för att hålla resultaten rena från eventuella förhastade 

konklusioner. 

4.1 Resultat av enkätfrågor med öppna svar 

Beskrivningskategorier som framträdde inom svaren på enkätfrågan Vilka egenskaper (både 

medfödda och inlärda) tycker du att en barnskötare/förskollärare/lärare bör ha (med tanke 

på de åldrar du själv arbetar med)? Nämn de fem viktigaste: 

 Egenskaper i relation med vuxna/kollegor. Exempelvis kommunikativ förmåga, 

samarbetsförmåga samt kunna ta konstruktiv kritik 

 

 Egenskaper i det vardagliga arbetet med barnen. Exempelvis lyhördhet, tålamod, 

flexibilitet samt ett bra förhållningssätt 

 

 Egenskaper för lärandet. Exempelvis att agera medhjälpare/medutforskare, förmåga att 

entusiasmera, låta barnen prova på samt att ta tillvara på barnens egna intressen 

 

 Egenskaper att ha som vuxen i socialinteraktion med barnen. Exempelvis empati, 

omtänksamhet, vara snäll, ha humor, vara positiv samt vara trygg 

 

 Egenskaper som lyfter lärandet. Exempelvis öppet sinne, nyfikenhet, vara påhittig, 

uppfinningsrik, kreativ samt ha fantasi 
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För frågan Utöver det, finns det andra färdigheter och kunskaper en lärare bör ha för att var 

en professionell och kompetent barnskötare, förskollärare, lärare? Följande 

beskrivningskategorier utkristalliserades: 

 Egenskaper inom kategorin förhållningssätt. Exempelvis lugn, humor, omtänksamhet 

och tålamod 

 

 Egenskaper i samband med ämnesspecifikt arbete med barnen. Exempelvis förmågan 

att kunna ställa frågor som gör att barnen själva tillsammans kan klura vidare på 

fenomen, låta barnen äga sin förmåga, vara öppen för barnets åsikter, att lägga 

aktiviter på barnens nivå, inte servera sanningar och fakta  

 

 Egenskaper som kan behövas i arbetet med kollegorna. Exempelvis att kunna lyssna 

på andra, vilja utvecklas, ha ett lärandeprocess tänk, samarbetsförmåga samt viljan att 

lära mer och nytt 

 

 Egenskaper i det vardagliga mötet med barnen. Exempelvis att vara medutforskare, att 

vara här och nu, att observera, att känna in, lust att lära tillsammans, förmåga att 

entusiasmera 

 

 Egenskaper som kan tolkas som praktiska kunskaper. Exempelvis kunna dokumentera, 

IT-kunning, organisationsförmåga, kunskap om t.ex. NO och teknik som inte fåtts 

genom utbildning. 

 

 Egenskaper som relaterar till arbetet med teknikämnet i förskolan. Exempelvis vara 

teknisk, vara smart, låta barnen prova på, låta det ta tid, kunna förmedla teknisk 

kunskap, att vara pedagog 
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4.2 Resultat av enkätfrågor med fasta svarsalternativ 

Då frågorna med fasta svarsalternativen hade två huvudteman kunde dessa även med fördel 

sammanställas och presenteras utifrån dessa. Dessa två teman i enkäten var: Hur väl stämmer 

följande påståenden in på din egen uppfattning av teknik samt Frågor om dina tankar kring 

teknik och barn. Under huvudtemat Hur väl stämmer följande påståenden in på din egen 

uppfattning av teknik återfanns frågorna som presenteras i tabellen nedan. För att förenkla 

resultatet utan att förminska det har jag valt att först presentera svaren genom att 

sammanlägga de som svarat instämmer inte alls med de som svarat instämmer inte. Denna 

nya svarskategori kallas i tabellen nu för Instämmer inte. Sammanslagning har även skett med 

de svar som hamnat i kategorin instämmer helt och instämmer delvis. Denna svarskategori 

kallas nu för instämmer. Resultatet presenteras i tabellform och i procentsats.  

Tabell 1. Graden av instämmande till påståenden med huvudtemat hur väl stämmer följande 

påstående in på din egen uppfattning om teknik. 

Hur väl stämmer följande 

påståenden in på din egen 

uppfattning? Kryssa i lämplig 

ruta 

Instämmer 

inte  

% 

 Ingen 

uppfattning 

% 

 Instämmer 

 

%  

       

Det finns många likheter mellan 
skapande verksamhet och 

teknik 

3 10 86 

Teknisk forskning ger oss ett 
bättre samhälle 

 7 7 86 

Forskning (i allmänhet) ger oss 

ett bättre samhälle 

8 10 82 

Det är viktigt för ett land att 
invånarna är allmänbildade 
inom teknik 

8 35 81 

Jag tycker teknisk kunskap är 

bra att ha för att kunna ta 
viktiga beslut i mitt liv 

6 35 59 

Jag tycker om att titta på 

teknikprogram på tv 

32 6 46 

Jag gillar böcker och tidningar 
som handlar om teknik 

57 11 32 

Jag ägnar mig åt teknik på 

fritiden 

53 23 24 

Jag kommer ihåg 
teknikundervisningen i skolan 
som intressant 

59 18 23 

Man måste vara smart för att 
hålla på med teknik 

78 22  0 
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Tabell 2. Procentuella fördelningen av instämmande till påståenden med huvudtemat Frågor 

om dina tankar kring teknik och barn. 

Hur väl stämmer följande 

påståenden in på din egen 

uppfattning? Kryssa i 

lämplig ruta 

Instämmer 

inte  

% 

 Ingen 

uppfattning 

% 

 Instämmer 

 

%  

 
   

Barn bör lära sig att göra 
egna undersökningar tidigt 6 6 88 

Det är viktigt att barn lär 
sig som teknik tidigt  0 12 87 

Det viktigaste med teknik 

med barn är att de får 
utlopp för sin fantasi  4 12 84 

Jag ser fram emot arbetet i 

teknik med barn  5 15 80 

Jag tycker det är roligt att 
hålla i pedagogisk 

verksamhet som handlar 
om teknik 8 12 80 

Jag kommer ofta att hålla 
på med teknik relaterad 

verksamhet med barnen 8 21 71 

Det finns ingen anledning 
att använda svåra ord (t.ex. 

krets) när man pratar med 
barn om teknik 45 16 39 

Jag tycker det är svårt att 

veta vad man ska göra med 
barnen i teknik 49 22 29 

 

Som tidigare nämnts har presentationen av enkätresultaten för de fasta svarsalternativen 

förenklats genom att sammanföra svaren instämmer helt och instämmer, ingen uppfattning 

samt instämmer inte alls och instämmer inte till tre kategorier; instämmer helt, ingen 

uppfattning samt svaret instämmer inte. Detta för att förtydliga och förenkla läsningen 
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4.3  Analys av enkäter 

De öppna och fasta svaren kommer analyseras för sig först, för att sedan kompareras. Det 

första som framkommer är att pedagogernas svar kunde grupperas i beskrivningskategorier 

som kunde jämställas och som tillsammans sedan använts för att beskriva ett utfallsrum. Vill 

påminna om att de exempel som ges är direktcitat av pedagogernas enkätsvar. Det ligger 

ingen tolkning av orden från min sida. 

4.3.1 Analys av de öppna svaren 

Svaren på den öppna frågan Vilka egenskaper (både medfödda och inlärda) tycker du att en 

barnskötare/förskollärare/lärare bör ha (med tanke på de åldrar du själv arbetar med)? 

Nämn de fem viktigaste, visar att pedagogerna till stor del anser att kunskapsbaserade 

kompetenser inte är de viktigaste i arbetet med förskolans verksamhet. Till stor del svarar 

respondenterna att det primära i arbetet är egenskaper som jag valt att kalla omsorgsbaserade 

egenskaper. Omsorgsbaserade egenskaper är personliga egenskaper som används i omsorgen 

av barnet det vill säga inte specifika ämneskunskaper såsom kemi. Med omsorgsbaserade 

egenskaper menas exempelvis tålamod, empati och humor. Kategorier som uppstod var som 

ovan nämnts egenskaper att ha som vuxen i social interaktion med barnen. Exempelvis 

empati, omtänksamhet, vara snäll, ha humor, vara positiv samt vara trygg samt egenskaper 

som lyfter lärandet7. 

På frågan Utöver det, finns det andra färdigheter och kunskaper en lärare bör ha för att var 

en professionell och kompetent barnskötare, förskollärare, lärare? Här föreslås 

omsorgsegenskaper men till största delen handlar kommentarerna om egenskaper som krävs 

för att arbetslaget skall kunna fungera såsom till exempel kunna lyssna på andra, vilja 

utvecklas, ha ett lärandeprocesstänk, samarbetsförmåga samt viljan att lära mer och nytt. Men 

också egenskaper som kan behövas då barnen skall lära sig kunskaper i specifikt ämne nämns, 

till exempel förmåga att entusiasmera, låta barnen prova på samt att vara pedagog8. Inom 

beskrivningskategorierna under andra frågan framgick även att ämneskunskap var något 

önskvärt. Då det i första frågan av de öppna svaren inte framkom alls att ämneskunskaper var 

en viktig egenskap som pedagog att inneha framkom ämneskunskaperna i svaren på den andra 

frågan. Här ses exempel som kunskap om t.ex. NO och teknik som inte fåtts genom utbildning 

samt kunna förmedla teknisk kunskap. 

                                                                 
7 För fler exempel återgå till resultatdelen av de öppna svaren  
8 För fler exempel återgå till resultatdelen av de öppna svaren  
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4.3.2 Analys av de fasta svarsalternativen i samband med fältanteckningar 

Resultaten i tabellerna visar på att pedagogerna i de flesta fallen är samstämmiga i förhållande 

till påståendena, men att det i några fall finns olika uppfattningar i relation till påståenden som 

nedan kommer att exemplifieras. Resultaten visar att vissa saker finns det samstämmighet 

kring och andra inte. Detta ger en beskrivning av gruppens uppfattningar. Resultatet redovisas 

med kortare exempel på utdrag ut fältanteckningarna. 

Under huvudtemat uppfattningar om teknik utkristalliserade sig speciellt lärarnas 

uppfattningar i förhållande till tre påståenden. Två med hög instämmande respons samt en 

med lägre grad av instämmande respons. Det ena är påståendet Det finns många likheter 

mellan skapande verksamhet och teknik. Här svarade 86 procent av respondenterna att de 

instämmer. Detta svar kan komma av att pedagogerna som deltog i kursen själva fick 

konstruera och utsmycka det teknikmaterial som de valde som intressant att ta tillbaka med 

sig till förskolan. Fältanteckningarna bekräftar enkätresultatet. Ett exempel på detta är 

kommentarsmening ”Aha, jag har inte fattat att teknik kan vara skapande. Vi kanske ska ta in 

lite annat material i ateljén” (Pedagog 13). Pedagog 13s uttalande kan ses relatera till den 

första aspekten av attityd som Hewstone, Strobe & Klaus (2012) nämner. Där den första är 

kognitiv, hur ett fenomen uppfattas. Pedagogen hade uppfattat fenomenet teknik som något 

annat än skapande men skiftade nu i attityd om fenomenet och eventuellt kommer det att leda 

till en ny kognitiv aspekt, dvs handlingsmönstret kommer  möjligen ändras när ny kunskap 

om teknik fenomenet framkommit. 

Det andra påståendet är Tekniskforskning ger oss ett bättre samhälle. Även på detta påstående 

svarar 86 procent att de instämmer. Här framkommer inte respondentens tolkning av 

begreppet teknisk forskning och här ska detta inte spelkuleras kring då jag saknar empirin 

som talar för hur respondenterna specifikt tolkat uttrycket. Den höga instämmandegraden kan 

tolkas som motsats till ROSE-undersökningen där de svenska 15-åringarna svarat att de i låg 

grad anser att tekniskforskning ger oss ett bättre samhälle. 

I motsats till resultaten ovan var det tredje påståendet som valts att lyftas fram placerat på 

motsatt sida av instämmandegrad, det vill säga i kategorin instämmer inte. Påståendet som 

behandlas är Jag kommer ihåg teknikundervisningen i skolan som intressant. Valet att lyfta 

fram detta påstående gjordes då det kan relateras till aktuell forskning om hur attityder till ett 

visst ämne skapas. Här är det en lägre grad av respondenterna som instämmer. Endast 23 

procent anser sig instämma medan 59 procent instämmer inte med påståendet.  
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Detta bekräftades även av fältanteckningarna som återkommande visar att pedagogernas 

uppfattning av teknikämnet till stor del hämtades från den egna erfarenheten av teknikämnet i 

skolan. Från samtalen om teknikämnets innehåll i skolan eller avsaknad av innehåll 

framkommer även starka personbeskrivningar om lärare i teknikämnet. Teknikläraren har 

bland annat upplevts, enligt respondenternas muntliga beskrivningar, som tråkig, stel och 

oförmögen att lära ut. Resultatet återkommer i analysen av fältanteckningarna. Detta kan ses 

relatera till den andra aspekten av attityd som Hewstone, Strobe & Klaus (2012) nämner. Där 

den andra omfattar känslor och den emotionella reaktionen. Respondenterna visar genom sina 

enkätsvar och samtal att de visar kritiska känslor gentemot det egna mötet med teknikämnet i 

skolan och framför allt teknikläraren.  

Under det andra huvudtemat Frågor om dina tankar kring teknik och barn kommer tre 

nedslag ur data att göras. De visar på den uppfattning som pedagogerna som grupp uttrycker. 

På det första påståendet Barn bör lära sig att göra egna undersökningar tidigt svarar 88 

procent av pedagogerna att de instämmer med påståendet medan 6 procent instämmer inte. I 

fältanteckningarna bekräftas detta i Pedagogernas önskan om att göra undersökningar 

tillsammans med de allra yngsta barnen som är i åldrarna ett till tre år.  

Det andra påståendet som betonas är Det är viktigt att barn lär sig om teknik tidigt. Här svarar 

87 procent av pedagogerna att de instämmer. Under kursens gång skapade pedagogerna aktivt 

sig ett material som senare var tänkt att användas i arbetet med de yngsta barnen men även för 

de äldre barnen på avdelningen, det vill säga barn i åldern fyra till fem. 

Det tredje påståendet som valts att lyftas i denna resultatdel är Jag ser fram emot arbetet i 

teknik med barnen. 80 procent av pedagogerna svarar att de instämmer. Fältanteckningarna 

visar att talet om det framtida arbetet med teknikämnet i förskolan uttrycks positivt. 

Pedagogerna uttrycker nyfikenhet på hur barnen i verksamheten ska ta emot det som 

pedagogerna konstruerat och byggt under fortbildningen. Påståendet i enkäten kan ses spegla 

pedagogernas uppfattning. 

4.4 Redovisning och analys av fältanteckningarna 

Konversationerna kan ses relatera till de beskrivningskategorier som uppstått ur 

respondenternas svar på enkätens öppna och fasta svar. Nedan kopplas fältanteckningar samt 

svaren i tabellen ihop för att återkoppla till studiens grund som fenomenografisk ansats. Inom 

fenomenografin är det, som tidigare nämnts, inte en enskild individs påstående som är det 

intressanta utan vilka uppfattningar som framkommer i den samlade datan.  
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Dock kan enskilda individers påståenden exempelvis hjälpa till att lyfta urvalsgruppens 

uppfattning för läsaren. Pedagogerna benämns i resultatet med nummer för att lättare kunna 

urskilja i konversationen vem som sagt vad.  

Konversation 1 

 Teknik är för mig lampor och andra blinkande saker (Pedagog 1) 

 Jag tänker på datorer och it (Pedagog 2) 

 Ja, allt som är jobbigt (Pedagog 1) 

 

Konversation 2 

 Vi håller på att bygga om hemma (Pedagog 3) 

 Vad bygger ni? (Pedagog 4) 

 Vi bygger en veranda på baksidan (Pedagog 3) 

 

Samtalen kan tolkas som ovidkommande när påståendena står ensamma som empiriskt 

underlag men i sin kontext kan de bli intressanta då de speglar en diskurs som inte framkom i 

enkäten. Konversationen kan ses i relation till tabell frågan Jag ägnar mig åt teknik på fritiden 

där mer än hälften av pedagogerna inte ansåg sig ägna sig åt teknik på fritiden. Begreppet 

teknik kan här tolkas som att respondenterna i konversation ett tänker sig att teknik endast är 

datorer och IT samt ellära medan konversation två visar att respondenten sysselsätter sig med 

teknik på fritiden även om denna inte uttrycker att personen just gör teknik. Pedagog 3 menar 

att den bygger en veranda vilket innefattar nyttjandet av allehanda verktyg samt 

konstruktionsmoment. Vilket kan tolkas som teknik. Att respondenterna pratat om teknik som 

datorer, IT samt el återkom under insamlandet av fältanteckningarna. 

 

Konvesation tre och fyra korrensponderar väl med påståendet Jag kommer ihåg 

teknikundervisningen i skolan som intressant.  På detta påstående var det 59 procent av 

respondenterna som inte instämde. 

Konversation 3 

 Jag får ångest av detta (Pedagog 5)   

 Jag vill inte heller (Pedagog 6) 

 Men vi är här för att lära oss eller hur? (Pedagog 5) 

 Men jag fattade ingenting av tekniken i skolan. Det var lampor och sånt (Pedagog 6) 

 Jag minns inte ens att vi hade teknik (Pedagog 5) 
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Konversation 4 

 Min tekniklärare var det torraste i ett par skor. Han stod framme vid tavlan och 

mässade om lödning och syrabad. Det är det jag minns (Pedagog 6) 

 Vi fick göra ett hus. Det var ganska kul, fast det blev ju inte så bra. Det var fyra 

väggar och så fick vi göra en lampa, tror jag. Tak! Ja, tak var det [skratt] (Pedagog 7) 

 Han drog såååååå dåliga skämt (Pedagog 6) 

 

Konversation tre kan även som dialog tänkas spegla att bilden av teknik som objekt skapas 

inom teknikundervisningen om eleven inte har någon egen tidigare relation till ämnet. 

Konversation fyra kan tänkas visa på att ämnet inte lyckats framställas som intressant samt att 

fokus även legat på läraren som person.  

 

Den diskussion som pedagogerna framför allt talade med varandra om var angående deras 

uppfattning om undervisning i teknikämnet kom att skilja sig från de enkätsvar de gav. I 

enkäten uppgav 71 procent att de ofta kommer hålla på med teknikrelaterad verksamhet med 

barnen. På motsvarande sätt angav 80 procent av respondenterna att de tycker det är roligt att 

hålla i pedagogisk verksamhet som handlar om teknik . Dialogerna nedan är ett exempel på 

hur diskussionerna förts.  

Konversation 5 

 Jag jobbar med de yngsta barnen. Det går inte att göra teknik med dem. Ska de bygga 

en lampa, eller? (Pedagog 8) 

 Men så är det väl inte tänkt? (Pedagog 9) 

 Inte vet jag (Pedagog 8) 

Konversation 6 

 Jag kan inget om teknik (Pedagog 10) 

 Inte jag heller. Vi har försökt ha konstruktion på förskolan men vi har inget material. 

Jag kan ju inte teknik [paus] hur ska jag kunna göra teknik med barnen då?  

(Pedagog 11) 

 

Det som kan uttolkas av samtalen är en osäkerhet inför teknikämnets delar, förutsättningar för 

teknikämnet samt den egna förmågan samt motsätter enkätsvaren angående påståendet jag 

tycker det är roligt att hålla i pedagogisk verksamhet som handlar om teknik . 

 



48 
 

På påståendet om det finns många likheter mellan skapande verksamhet och teknik  svarar hela 

86 procent av respondenterna att detta stämmer och endast 3 procent anser det inte stämma. 

Denna procentutdelning gör att antagande kan göras om att påståendet verkar tilltala 

pedagogerna. Fältanteckningarna bekräftar pedagogernas enkätsvar. Nedan presenteras ett 

exempel: 

Konversation 7 

 Jag gillar att pyssla (Pedagog 12) 

 Vi brukar göra mycket pyssel på förskolan men det blir mest till jul och påsk och så 

där vi gör grejer tillsammas. Annars så målar mest barnen och jag tittar på, jag kan 

inte måla. (Pedagog 13) 

 Jag pysslar mycket hemma på jobbet är det ju barnen som ska pyssla (Pedagog 12) 

 Alltså, jag har inte fattat att teknik kan vara skapande. Vi kanske ska ta in lite annat 

material i ateljén? (Pedagog 13) 

Konversationen kan tolkas som att genom att pedagogerna själva fått arbeta fram sitt 

teknikmaterial har en större förståelse av teknikämnets viarierande natur framkommit. 

 

4.5 Sammanfattning av de uppfattningar som framkommer tydligast  

Fältanteckningarna visar att pedagogerna inte ser sig själva som tekniker, det vill säga som en 

person som utför teknik. Respondenterna i konversation ett uttycker delvis att teknik endast är 

datorer och IT samt ellära medan konversation två visar att respondenten sysselsätter sig med 

teknik på fritiden även om denna inte uttrycker att personen just gör teknik. 59 procent av 

respondenterna svarade instämmer inte på enkätpåståendet Jag kommer ihåg 

teknikundervisningen i skolan som intressant. Detta speglas även i respondenternas tal om 

teknik då deltagarnas referenser till teknikämnet till mångt och mycket härstammar från mötet 

med teknikämnet genom den egna skolgången. 80 procent av respondenterna svarade 

instämmande på enkätpåståendet att de tycker det är roligt att hålla i pedagogisk verksamhet 

som handlar om teknik . Detta speglar inte fältanteckningarna som visar att pedagogerna inte 

anser det vara roligt att hålla i pedagogisk verksamhet som handlar om teknik. 

Respondenterna uttrycker snarare svårigheter med att hålla i teknikverksamhet i förskolan. 

Fältanteckningarna bekräftar enkätpåståendet det finns många likheter mellan skapande 

verksamhet och teknik. Pedagog 13 fick exemplifiera detta med sitt påstående ”Alltså, jag har 

inte fattat att teknik kan vara skapande. Vi kanske ska ta in lite annat material i ateljén?”  
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5 Metoddiskussion 

Att låta en forskningsfråga uppstå ur ett pedagogiskt fält, kräver tid och analytisk förmåga 

från forskaren som är i fältet. Att låta frågan växa fram tar tid men jag anser att i detta fall 

gjorde denna tidsåtgång att studiens forskningsfrågor blev mer genomgripande då de utgått 

från fältet och inte tvärtom. Att anta det arbetssätt som jag hade krävde i mitt fall en tilltro till 

att empirin kan stå för sig utan att först ha förankrats i litteratur. Litteraturen fick bli det som 

kompletterade empirin på det sätt som grounded theory föreskriver. 

Studiens önskan är att kunna visa på hur läraren uttrycker sina uppfattningar. För att kunna se 

om pedagogen handlar utifrån sina uppfattningar hade det varit av värde att studera 

pedagogen på respektive förskola för att fördjupa giltigheten av studien men på grund av 

tidsram fick fältanteckningarna bli den del av studiens fenomenografiska strävan.  

 

I de öppna svaren kan läsaren se att de öppna svarsfrågorna inte använder sig av uttrycket pedagoger i 

förskolan utan istället uttrycket barnskötare/förskollärare/lärare. Uttrycket med alla 

yrkeskategorier kan i efterhand ses vara osmidigt att använda i en enkätfråga men valet att använda 

dessa yrkeskategorier gjorde jag på grund av att jag visste att förskollärare, barnskötare och lärare från 

grundskolan arbetade inom förskolans verksamhet och då jag skapade enkäten inte ville utesluta någon 

yrkeskategori. 

De fem beskrivningskategorier som uppstod ur empirin från de öppna svaren. Detta var inga 

beskrivningar som jag varken föreställt mig eller sökt efter innan materialet var färdigställt åt 

respondenterna. Det vill säga jag ägde ingen föreställning om eventuella 

beskrivningskategorier innan skapandet av empirin. Vilket jag i efterhand kan tycka blev ett 

positivt arbetsätt. 

Att redovisa de fasta svaren sammanslagna som begreppen instämmer och instämmer inte kan 

anses förminska de resultat som ligger till grund för sammanförandet. Men då studiens 

ambition är att visa på gruppens uppfattningar togs beslutet att detta sätt att redovisa 

resultaten inte skulle påverka analysen på ett missledande sätt samtidigt som det skulle ge en 

bättre tydlighet av utfallsrummet. 

 

Att inte ta hänsyn till respondenternas kön, ålder och yrkestillhörighet i fältanteckningar och 

enkät kan ses som att negligera en viktig variabel. Dock intresserar jag mig inte i denna studie 

av ålders- eller genusperspektiv utan intresset ligger i subjektets uppfattningar. 
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Yrkestillhörigheten hade kunnat vara en intressant variabel för att se om de lika 

yrkeskategorierna på något sätt skilde sig åt men för att bibehålla fokus på uppfattningar om 

fenomen valdes detta medvetet bort. Min ambition var att behålla materialet kondenserat utan 

att låta empirin förångas av variabler. 

Enkätundersökningen i relation till fältanteckningarna kunde ha stärks. Under genomförandet 

såg jag inga problem med att enkätens genomförande skedde på ostrukturerad basis. Med det 

menar jag att jag inte visste vem som fyllt i den. I efterhand, vid bearbetningen av enkäten och 

fältanteckningarna såg jag att det hade varit av intresse att jämföra om det var samma person 

som uttryckt en säkerhet kring teknikämnet i enkäten som muntligt uttryckte osäkerhet i 

arbetet med teknikämnet framför kollegorna.  

 

När det kommer till enkätens uppbyggnad och val av svarsalternativens mängd kan enkäten 

förändras på olika sätt. En skala med fyra svarsalternativ var ett alternativ som valdes bort då 

det kan leda till att respondenten, när den saknar ett neutralt svarsalternativ, svarar mer av 

slentrian. Dock kan enkät med fyra svarsalternativ ses som positivt för att deltagarna tvingas 

ta ställning och undvika att respondenten sätter kryss för mitten alternativet i en 

femgradigskala skala med svarsalternativ (Trost 2007).  

 

Att genomföra en enkät kan medföra nackdelar i och med det bortfall som normalt 

förekommer i samband med den typen av undersökningar (Cohen, Manion & Morrison, 

2008). I mitt fall påverkades enkäthanteringen av att respondenterna fick fylla i enkäterna 

under den tid de fanns på utbildningen. Detta medförde att enkäterna aldrig fick möjlighet att 

försvinna eller glömmas bort som kan hända vid e-posthantering eller brevförsändelser men 

samtidigt skapade en form av bortfall i och med de som inte valde att fylla i.  

Kvalitativa analysers giltighet, så som den fenomenografiska analysen, har med kopplingen 

mellan det uppfattade fenomenet och analysen av upplevelsen av fenomenet. Det vill säga 

uppfattning och upplevelse skall kopplas samman. Denna studie har målet att göra denna 

koppling tydlig. Att använda sig av en kvalitativ ansats kan problematiseras genom att 

resultatens och slutsatsernas giltighet kan vara svåra att kritisera och värdera. Samtidigt har 

användandet av kvantitativa undersökningsmetoder kritiserats för att vara fragmentiserande 

kunskap som anses vara för ytlig och generaliserande för studier som involverar mänsklig 

verksamhet (jmf Patel & Davidsson 2011, s111-119).  



51 
 

Dock visar bland annat denna studie att kvantitativa undersökningar kan visa på verkligheter 

som inte kunnat åskådliggöras med enbart kvalitativ undersökningsmetod såsom observation 

och fältanteckningar. Studien visar att en enkätstudie kan visa på hur fenomen uttrycks. 

Utan enkätens deskriptiva statistik hade inte konflikten mellan de muntligen uttalade 

attityderna och uppfattningarna, till teknikämnet och det nedskrivna ordet uppmärksammats. 

Samtidigt som fältanteckningarna bekräftar enkäten. Detta genom att de mesta av 

pedagogernas muntliga uttryck överensstämmer med det som de svarat i enkäterna. Detta kan 

bero på att fältanteckningarna var informella och jag antecknade det jag fann intressant vilket 

i sin tur kan ha gjort att det som finns nedskrivet är det som tilltalade mig som undersökare. 

Denna problematik var jag medveten om vid insamlande av fältanteckningarna och arbetade 

medvetet för att få med olika konversationer som kunde spegla hur kursdeltagarna uppfattade 

fenomenet teknik och fenomenet arbeta med teknikämnet. Allt detta för att studiens 

tillförlitlighet skulle bibehållas. 

 

Som forskare kan man i och för sig aldrig vara helt säker på att man inte låter ens egna 

värderingar och föreställningar påverka resultaten. Målet har självklart varit en opartiskhet 

och nyfikenhet inför empirin. Även i metoder som videofilmning, som kan uppfattas som mer 

objektiva än fältanteckningar, ingår det påverkan av material från den som forskar. Detta på 

grund av att videokameran riktas mot ett specifikt mål (jmf Tellgren 2008). 

 

Valet att inte göra en ljudinspelning av samtalen och sedan transkribera dem för att efter det 

se om några mönster utkristalliserat sig beror på att ljudnivån var hög under de praktiska 

utförandena under kursen. Det sågades, borrades et cetera samt att salen var stor och 

placeringen på respondenterna i förhållande till salen gjorde att det skulle krävas en annan 

form av ljudteknisk tillgång, än den jag i normalfall tillhandahåller, för att fånga samtalen. 

Fältanteckningar blev då den metod som i denna specifika kontext ansågs lämpligast. 

  



52 
 

6 Diskussion 

I mina ögon är det mest anmärkningsvärda med denna studie de motsägelsefulla uppfattningar 

som pedagogerna uttrycker beroende på vilken forskningsmetod de uttrycks i. Till stor del 

bekräftar de sina enkätsvar men också olikheter framkommer via fältanteckningarna. 

Enkäterna visar t.ex. på positiva uppfattningar om eget kunnande i teknikämnet i förskolan 

och förväntan på arbetet med teknikämnet i förskolan. Även pedagogernas uppfattningar om 

teknik kan uppfattas som positiva utifrån enkätens resultat. Teknik samt teknikämnet ses av 

pedagogerna som en viktig del av samhället och barnets dag i förskolan. Pedagoger i studien 

uttrycker uppdraget att undervisa i teknikämnet med blandade attityder.  

Enkäten visar att respondenterna uppfattar arbetet som positivt men i fältanteckningarna 

kopplas uppfattningen om den egna förmågan samman med uppdraget att arbeta med 

teknikämnet i förskolan. Dock är det överlag en positiv uppfattning och förväntan på arbetet 

med teknikämnet som uttrycks. Det som jag förvånades över var hur 29 procent av 

pedagogerna instämde i påståendet Jag tycker det är svårt att veta vad man ska göra med 

barnen i teknik. Min förvåning kommer sig av att fortbildningens didaktik bygger på att öka 

pedagogens PCK i teknikämnet. Samtidigt som den kursdeltagande pedagogen vid fyra 

tillfällen skapade eget teknikmaterial att använda i verksamheten. Detta kan visa att 

utformningen av kursen saknade moment som stärkte lärarens tekniska självförtroende eller 

att kursen inte lyckades bryta den attityd och uppfattning som pedagogen eventuellt bar med 

sig. Denna uppfattning skulle kunna vara att teknik är något svårt. 

Samtidigt visar fältanteckningarna att när pedagogerna pratar med varandra visar de saknar 

vissa kunskaper inom teknikämnet. Detta får mig att fundera på den diskurs som uppstår och 

hur diskursen påverkar barnen i förskolan som eventuellt uppfångar denna diskurs. Påverkas 

teknikämnet i verksamheten av hur pedagogerna pratar om det? Det kan finnas förutsättningar 

för att tro detta. Om arbetslaget talar om ett ämne som att det är svårt och personalen inte 

känner sig kompetenta kan detta eventuellt göra så att ämnet inte får den plats som det 

egentligen skall ha enligt Lpfö 98/2010.  

Frågan är vad denna splittring i tal och skrift gör för verksamheten och den rådande diskursen 

på arbetsplatsen? Kan det tänkas att talet om verksamhetens möjligheter och pedagogernas 

förmågor speglas i varandra? Om pedagogen uttrycker att den inte kan ett ämne och 

kollegorna ger tillbaka samma uttryck kan det tänkas att ämnet inte kommer fram i 

verksamheten. Det kollegiala lärandet blir då till en negativ faktor. 
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Att pedagogers uppfattningar har en stor inverkan på hur ett ämne behandlas i praktiken 

menar även Andersson (1989) som visat att ämnen som pedagogen hade en negativ 

uppfattning om fick mindre undervisningstid. Nu kan det, som redan nämnts i uppsatsen, 

upplevas som felaktigt att tala om undervisningstid i förskolans verksamhet då begreppet kan 

tolkas som en skolaktivitet där pedagogen står och berättar fakta och barnen lyssnar. Jag 

personligen går på SFS 2010:800s linje och föredrar begreppet undervisningstid för att 

beskriva lärandet i förskolan. Undervisningen betyder i mina ögon att pedagogerna i förskolan 

följer barnens intressen för stunden och bygger på aktivt lärande i samspel på barnets nivå. 

Denna tanke kan ses vara lik progressivismens utbildningsfilosofi som lyfter att barnets 

intressen är en viktig drivkraft i det aktiva lärandet. Där det aktiva, kunskapsökande, 

stimulerade barnet ständigt utvecklas (jmf Dewey 1916/1999). 

När pedagogerna beskriver de egenskaper de anser behövs i arbetet med barnen ses personliga 

drag såsom humor och påhittighet som viktigast. För mig som är utbildad förskollärare anser 

jag det vara mycket intressant att inlärda kunskaper som exempelvis kunskapen om 

lärandeprocesser, identitetsutveckling, utvecklingspsykologiska teorier och kunskapen om 

gruppdynamik samt ämnesspecifika kunskaper inte nämns i större utsträckning. Detta är 

kunskaper som eventuellt kan fås via en lärarutbildning och som sedan kan lyfta 

verksamheten. Jag anser som respondenterna att en person som arbetar med barn och unga ska 

vara en positiv och stärkande person men det bedömer jag inte som förminskande i betydelsen 

av ämneskunskaperna.  

En konsekvens av att förskolans personal ser omsorgbaserade egenskaper som de viktigaste i 

barnens vardag kan bli att pedagogerna själva förminskar sin status. Det vill säga att förskolan 

då kan blir en plats som utifrån ses som barnpassning om pedagogerna inte själva lyfter det 

lärande som de facto sker inom förskolans verksamhet. Om pedagogerna inom förskolan 

uttrycker att ämneskunskaper inte behövs i lika stor utsträckning som personliga egenskaper i 

arbetet med barnen blir frågan vad detta betyder för yrkesidentiteten. Arbetar pedagogen på 

en förskola där ämneskunskaper inte tas tillvara på kan kontentan av arbetsmiljö och diskurs 

eventuellt göra att pedagogen inte anordnar några aktiviteter i ämnet. För att återknyta till 

denna studie kan det tänkas att barnen inte kommer i kontakt med teknikämnet. Som, för att 

återkoppla till Skogh (2001) visat sig viktigt för skapande av barns positiva attityd till 

teknikämnet. 
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Eventuellt går det inte att peka ut en enskild faktor som anledning till varför teknikämnet får 

så litet utrymme i förskolan. Sundberg & Ottander (2009) menar att trots ämneskunskaper kan 

ändå en pedagog känna tveksamhet inför att genomföra aktiviteter i förskolan då ämnet kan 

uppfattas att inte tillhöra förskolans tradition. Teknikämnet på förskolan kan på samma sätt 

eventuellt ses som en nymodighet inom förskolan. Men samtidigt, som redovisats i 

inledningen, har teknikämnet funnits med i praktiken fast i olika skepnader sedan det 

skapades omsorg i organiserad form i Sverige. Betänk här det pedagogiska upplägget på 

Fröbels barnträdgårdar där tekniken fanns i barnens vardag och Elsa Köhlers 

Deweyinspirerade verksamhet för barn som genomsyrades av tekniskt lärande. Polhems och 

Eklunds ambitioner om att barn ska få sysselsätta sig med det som intresserar dem men som 

också kommer till nytta för hela samhället. Förskolans teknikundervisning en lång och fast 

grund att stå på vilket borde ge teknikämnet en självklar plats i förskolans praktik. Den fråga 

som för mig växer i relation till denna slutsats är hur kan det komma sig att pedagogerna inte 

ser det?  

Eventuellt kan pedagogernas utbildning påverka då lärarutbildningen för yngre barn inte 

innehållit kurser i någon större utsträckning i teknikämnet. Samtidigt som Helldén, Lindahl & 

Redfors (2005) visar att svensk lärarutbildning varit dålig på att förbereda studenter på arbetet 

med naturvetenskap vilket är något som förhoppningsvis kommer att ändras nu genom den 

nya lärarutbildningen som startade hösten 2011.  

Attityder som skapats utifrån bland annat de erfarenheter som människan är delaktig i kan 

skönjas i denna studie. Speciellt då det kommer till uppfattningen av teknikämnet. Här kan 

materialet tolkas som att den uppfattning som läraren har till teknik har påverkats av den egna 

skolgången och de lärare som pedagogerna mött i ämnet. Denna studie bekräftar även den 

internationella forskningen som menar att pedagogens uppfattning av ett ämne påverkats av 

den egna skolgången (Skolverket 2006, Jensen 1983, Eick & Reed 2001). Att genom 

fortbildning ändra eller utveckla en annan uppfattning om ett specifikt undervisningsämne kan 

vara av värde då pedagogernas uppfattning av teknikämnet byggt detta på upplevelser av 

ämnet i sin egen skolgång.  Jensen (1983) menar att pedagogens egen attityd till det ämne som 

den undervisar i, påverkar vilken sorts attityd som eleven, eller i detta fall barnet, får till 

ämnet kan det finnas värde i att skapa vidare fortbildningar och kurser för att sträva mot en 

attitydändring hos den negativt inställda pedagogen. Alternativt stärka den pedagog som äger 

uppfattningen om att inte ha kunskaper i ämnet.  
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Att relatera tekniken i förskolan till didaktiker som Fröbel, Köhler, Dewey, Polhem och 

Eklund är att förankra teknikämnet historiskt men också att låta sitt arbete med teknikämnet 

drivas av praktiska moment utan att låta sig fastna i en sorts metod, för att återknyta till 

ämnesdidaktikens ambitioner. Teknikundervisning kan tolkas vara de praktiska moment som 

skedde i Fröbles barnträdgårdar och genom att se teknik som något vi skapat för att lösa 

vardagliga problem exempelvis en stol för att sitta på, ett paraply som skydd för regnet samt 

en gaffel att äta med medför att teknikämnet inte behöver vara något krångligt som det krävs 

specialkompetens för att kunna undervisa eller vara delaktig i. Ämnesdidaktiken kan då vara 

en eventuell väg till ökad professionell lärarkunskap som kan lyfta teknikämnet i förskolan. 

6.1 Slutord 

Då en nyfikenhet skapats kring hur pedagogernas uppfattningar påverkar förskolans 

verksamhet har en tanke väckts om att följa upp den grundläggande förståelsen som erlagts 

via denna studie med aktionsforskning inom förskolan. Där jag kan få både en närhet och 

distans till forskningsfältet. Aktionsforskningen kan ses som ett sätt för forskaren att röra sig i 

olika sammanhang. Att röra sig mellan praktisk hållning, the practical mood, och en 

kontemplativ hållning, the contemplative mood (Mattsson 2009 s.67-73). Aktionsforskningen 

eftersträvar produktiv relation mellan forskaren, deltagare och handling. Där 

forskningsmetoden vill försöka garantera att forskarens resultat och kunskaper når den grupp 

som den riktar sig till. Tanken är att forskaren på så sätt förkortar vägen från forskning till 

handling. I mitt fall skulle ett tänkbart scenario vara att följa upp denna uppsats med 

aktionsforskning på de förskolor som söker ökad kunskap om det praktiska arbetet med teknik 

i förskolans vardag. Självfallet kan denna strävan även ses som ett forskningsförslag till 

forskningssamhället med inriktning på teknikdidaktik eller teknikämnet i förskolan.  
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Bilaga 1 - Missiv 

     Örebro 120301 

 

 

Frågor om uppfattningar kring lärande. 

 

Sammanfattning av muntlig information vid utdelning av enkäter. 

Deltagande i enkät och deltagande i fältanteckningar är frivilligt. Du kan när som helst välja att avstå 

deltagande i studien. 

Resultaten från enkäten kommer att redovisas i form av medelvärden och kategorier. Det kommer 

alltså inte vara möjligt att se just dina svar och vi kommer inte att berätta för någon vad just du tycker.  

Alla resultat från undersökningen kommer att förvaras inlåsta och jag kommer att vara den enda 

person med tillgång till rådata. 

 

Det finns inga rätta svar på frågorna utan det är dina erfarenheter och åsikter som är viktiga.  

 

 

 

Tack så mycket för din medverkan! 

 

Ulrika Sultan, student. Pedagogik avancerad nivå. Telefonnummer xxxx-xxxxxx 

Ulrika.sultan@xxx.xx 

Handledare: Bodil Sundberg. Telefonnummer xxx-xxxxxx 

 

  

mailto:Ulrika.sultan@xxx.xx
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Bilaga 2 – Enkätfrågorna 

 

Först några frågor om dig själv: 

 

1. Vilka åldrar arbetar du med? 

 

 ...................................................................................................... 

 

 

 

 

2. Vilka egenskaper (både medfödda och inlärda) tycker du att en 

barnskötare/lärare/förskolelärare/ bör ha (med tanke på de åldrar som du själv arbetar med)?  

Nämn de fem viktigaste! 

 

 

 

 

 

3. Utöver det, finns det andra färdigheter och kunskaper en lärare bör ha för att vara en 

professionell och kompetent barnskötare/lärare/förskolelärare/fritidspedagog? 
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Frågor som rör din uppfattning om teknik 

 

Hur väl stämmer följande påståenden in på din egen uppfattning? Kryssa i lämplig ruta 
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Jag gillar böcker och tidningar som handlar om teknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tycker om att titta på teknikprogram på TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag ägnar mig åt teknik på fritiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tycker teknisk kunskap är bra att ha för att kunna ta 

viktiga beslut i mitt liv 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är viktigt för ett land att invånarna är allmänbildade 

inom teknik 
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Forskning (i allmänhet) ger oss ett bättre samhälle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk forskning ger oss ett bättre samhälle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man måste vara smart för att hålla på med teknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kommer ihåg teknikundervisningen i skolan som 

intressant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns många likheter mellan skapande verksamhet och 

teknik 
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Frågor om dina tankar kring teknik och barn 

Kryssa i lämplig ruta 
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Det är viktigt att barn lär sig som teknik tidigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det viktigaste med teknik med barn är att de får utlopp för 

sin fantasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn bör lära sig att göra egna undersökningar tidigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns ingen anledning att använda svåra ord (t.ex. 

krets) när man pratar med barn om teknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tycker det är roligt att hålla i pedagogisk verksamhet 

som handlar om teknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kommer ofta att hålla på med teknik relaterad 

verksamhet med barnen 
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Jag tycker det är svårt att veta vad man ska göra med 

barnen i teknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag ser fram emot arbetet i teknik med barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack så mycket för din medverkan! 

 

 


