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Syftet med denna studie är att synliggöra hur teknik tas tillvara i vardagen, är det i 
ögonblicket eller är det i de iscensatta aktiviteterna? Enligt läroplan för förskolan 
Skolverket (2010) bör barnen utmanas i aktiviteter och i lek men samtidigt locka och 
utmanas i sitt lärande som även främjar barns lärande och utveckling inom teknik. 
Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med tio förskollärare på sex olika 
förskolor i Mellansverige. Vi transkriberade intervjusvaren tillsammans, och läste 
sedan svaren vid flera tillfällen och kodade innehållet. Vi använde oss av olika 
nyckelord så som förhållningssätt, tekniska verktyg, olika åldrar, material, miljö, 
pedagogisk dokumentation. Vi gav de olika nyckelorden olika färg för att särskilja 
dem. Tillsammans sammanställde vi likheter och skillnader utifrån de svar vi fått av 
förskollärarna om hur de tar tillvara på vardagstekniken i förskolan. I denna studie 
har det framkommit att förskollärarna tycker att teknik finns överallt och i allt de gör 
på förskolan. De uttrycker själva att de måste bli bättre på att synliggöra den och 
benämna den för barnen. De efterlyser mer utbildning inom detta område  
Vi tror att flera av de medverkande förskollärarna har fått upp ögonen för teknik i 
förskolan på grund av att vi har både gjort vår pilotstudie men även denna studie 
inom teknik på förskolorna. Genom våra intervjufrågor tror vi att förskollärarna 
synliggör tekniken mer, samt reflekterar kring teknik i förskolan både med sig själv 
och med sina kollegor. Detta tror och hoppas vi har betydelse för deras fortsatta 
utveckling inom teknik. 

____________________________________________ 

Nyckelord:  

Vardagsteknik, Förhållningssätt, utbildning, pedagogisk dokumentation, material 

och miljö.  
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1. Inledning 
Vi vill undersöka i detta arbete hur förskollärarna tar tillvara på vardagstekniken i 
förskolan. Detta vill vi göra för att synliggöra om förskollärarnas kunskaper i ämnet 
har betydelse för att kunna utmana barnen i sitt kunskapande och intresse för teknik. 
Vi tycker att teknik är intressant och roligt. Vi anser att man bör våga, prova, utmana 
och upptäcka. Genom att sätta på sig teknikglasögonen tror vi att man lättare får syn 
på vardagstekniken. Nordkvist och Powell (1997) beskriver att det är många som har 
svårt att förklara vad teknik är eftersom att det förknippas med redskap, verktyg och 
motorer men få vet vad teknik är generellt. De menar också att teknik är allt som är 
tillverkat av människan och djuren, så som ett fågelbo eller en skruvmejsel. Vad vi 
kunde se finns det hos vissa av förskollärarna en osäkerhet om vad teknik egentligen 
är och än mer hur de ska undervisa om den. Björkholm (2011) menar att teknik alltid 
har funnits på förskolan men att man inte har arbetat så aktivt med det. Mylesand 
(2007) menar att i förskolans verksamhet är bygg och konstruktion en aktivitet som 
finns med i den vardagliga verksamheten. Vidare menar Mylesand (2007) att barn 
försöker förstå och utrycka hur de ser på sin omvärld när de konstruerar. 

En tanke bakom den reviderade läroplanen är att förskolan bör synliggöra 
vardagsteknik bättre. Björkholm (2011) ger exempel på vardagsteknik som finns i 
verksamheten som till exempel, hur man öppnar och stänger kläder samt att det är 
olika material i kläderna. Enligt Läroplan för förskolan (Skolverket 2010) ska varje 
barn få möjlighet att utveckla sin förmåga att upptäcka teknik och se hur den 
fungerar med hjälp av olika material. Vidare står det att barnen ska ta till sig nya 
begrepp för att på så sätt förstå sin omgivning.  

Vad vi kan se implementeras nya tekniska verktyg i vardagen utan att vi lägger någon 
större vikt vid det. Dessa verktyg blir mer och mer fyllda med nya funktioner, 
information och kunskap. När vi började leta efter tidigare forskning inför denna 
undersökning upptäckte vi att det fanns väldigt lite skrivet om de olika tekniska 
verktygens förtjänster. Det fanns vad vi kunde se ingen forskning på aktivboard eller 
surfplatta, om dessa verktyg hjälpte eller stjälpte barnens lärande. Dessa nya verktyg 
ändrar vårt sätt att kommunicera, söka och sprida information. Vi har varit nyfikna 
på hur förskollärana ställer sig till allt det nya. 

Efter att vi i vår pilotstudie undersökt förskollärarnas syn på teknik och vilket 
utrymme tekniken ges i förskolan, samt hur de beskriver arbetet med teknik i 
förskolan ville vi fördjupa oss i hur de tar tillvara på vardags tekniken. Det som 
framkom i vår pilotstudie var att de ansåg att teknik finns överallt, men att de tyckte 
att de var svårt att sätta ord på och använda sig av de tekniska begreppen på samma 
sätt som de använder sig av matematiska begrepp. Vi vill därför undersöka om det 
bara är i de iscensatta aktiviteterna de uppmärksammar tekniken eller om det även 
uppmärksammar teknik när de ser den i de olika vardagssituationerna. Detta vill vi 
undersöka för att få syn på om förskollärarens kunskap och förhållningssätt har 
betydelse för hur de agerar i verksamheten angående teknik. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att synliggöra hur teknik tas tillvara i vardagen, är det i 
ögonblicket eller är det i de iscensatta aktiviteterna? Enligt Läroplan för förskolan 
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(Skolverket, 2010) bör barnen utmanas i aktiviteter och i lek men samtidigt locka och 
utmanas i sitt lärande som även främjar barns lärande och utveckling inom teknik.  

 Hur tas teknik tillvara? 
 

  Hur skapar förskollärarna utrymme för teknik i förskolan?  
 

 Hur ser förskollärarna på teknik tillämpning i olika åldersgrupper? 
 

 Hur använder sig förskollärarna av pedagogisk dokumentation som ett stöd 
för att tydliggöra tekniken för barnen? 

1.2 Begrepp  

I detta avsnitt kommer vi att lyfta och förklara de olika begrepp som finns med i vårt 
arbete. För att läsaren ska lättare förstå samt att det ska bli mer tydligt. 

Teknik: Att skapa användbara föremål, system och miljöer för att tillfredsställa 
behov (Nordkvist och Powell 1997:8). Sammanfattande benämning på alla 
människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska 
föremål. 

Surfplatta: En surfplatta, dvs. en bärbar platt liten dator med tryckkänslig skärm 
och avancerade funktioner, lanserad 2010. 

Puppet – Pals: Teaterscen där du bestämmer föreställningen. Här finns möjlighet 
att spela in sagor, rymdepos, julberättelser, skräckhistorier, politikerdebatter, 
talkshows och mycket mycket mer. Välj bakgrunder och skådespelare och du är igång. 

Pic collage: Skapa fotocollage. Med hjälp av Pic Collage kan barnen skapa fina 
fotocollage. De väljer layout och infogar sedan foton från enhetens fotoalbum. I 
appen finns många bakgrunder att välja mellan, både enfärgade och mönstrade. Det 
finns även klistermärken för den som vill utsmycka sitt collage lite extra. Det färdiga 
collaget kan delas via Facebook och Twitter skickas som vykort eller via e-post. Det 
kan också sparas i enhetens fotoalbum. 

Aktivboard: Utformad för användning i förskola och skola, där barn och lärare kan 
leda sina aktiviteter från en interaktiv skrivtavla. Aktivboarden kan användas av alla 
åldersgrupper som ett verktyg med ljud, bilder och mallar. Detta hjälper till att skapa 
varierande aktiviteter. 

Remida: Är en återvinningscentral som har utvecklats inom förskoleverksamheten i 
Reggio Emilia i Italien och har funnits där sedan 1996. Konceptet bygger på att lokala 
företagare lämnar sitt överskottsmaterial till återvinningscentret, där det kommer till 
användning inom den pedagogiska verksamheten i förskolan.  

1.3 Uppsatsens disposition 
Här följer en kort beskrivning av varje avsnitt.   

I avsnitt 2 kommer vi att behandla den teori och tidigare forskning som kommer att 
ligga till grund för vår analys. Vi kommer där dela in forskningen i underrubriker för 
att läsare lättare ska kunna se de olika delarna, dessa underrubriker är följande: 
Vardagsteknik, förhållningssätt, material och miljö och pedagogisk dokumentation. 
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I avsnitt 3 beskriver vi vårt tillvägagångssätt, metodval, urvalsgrupp, genomförande 
och forskningsetiska aspekter.  
 
I avsnitt 4 Presenterar vi vårt resultat med följande underrubriker: Vardagstekniken 
i förskolan, teknik utifrån barns ålder, material och miljö, tekniska verktyg, 
förhållningssätt, pedagogiskdokumentation. 
 
I avsnitt 5 analyserar och diskuterar vi resultatet och kopplar samman det med den 
teori som vi presenterat under avsnitt två. Vi kommer även att under denna punkt ge 
förslag på fortsatt forskning. 
 
I avsnitt 6 presenterar vi vårt slutord, där vi lyfter de olika delar vi anser visat på 
störst skillnader eller vad som har förvånat oss mest under undersökningens gång.  
 

2. Forskningsbakgrund 
Här kommer vi redovisa teoriska utgångspunkter och tidigare forskning. Vi har även 
valt att göra underrubriker för att göra det tydligare för läsaren. 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
Enligt Forssell (2005) menade Dewey att barn i tidig ålder bör utveckla en 
nyfikenhet, undersökande och forskande förmåga. Han menade att detta var inte 
bara det praktiska barnen gjorde utan att det även var det som sker inne i barnens 
huvud. Under en inlärningsprocess bör man få vägledning av någon som är mer 
kunnig för att lyckas. Strandberg (2006) redovisar att Vygotskij hade samma tankar 
om barns lärande, han menade att barn härmar det som ligger närmast i 
inlärningsprocessen. Barnet lär sig tillsammans med någon som har de kunskaper 
som barnet strävar mot. Detta är något som Vygotskij har formulerat som, den 
proximala utvecklingszonen. Enligt Forsell (2005) förespråkade Dewey att förskola 
och skolan bör präglas av idéutbyte, aktivt arbete, utbyte av tankar, sammarbete och 
erfarenheter för att nå samma mål. Dewey menar att barn bör få prata och röra sig 
och inte tvingas till en strikt ordning. Detta kan kopplas samman med uttrycket som 
Dewey ofta förknippas med, ”learning by doing”, som betyder att man lär genom att 
göra. Detta kommer vi att lyfta i vår analys. 

2.2 Tidigare forskning 
Nordkvist och Powell (1997) påvisar att teknik kommer från det grekiska ordet 
”konsthantverk”. Det är ett ord som kan ha olika betydelser beroende på i vilket 
sammanhang det används. Björkholm (2007) påpekar att många uppfattar teknik 
som något tråkigt, svårt men något som finns i dagens samhälle utan att vi egentligen 
tänker på det. Teknik är enligt Björkholm (2007) ett begrepp som kan vara flertydigt 
och det kan upplevas negativt. Efter att ha fått reflektera om vad teknik innebär ger 
det en ökad kunskap om att teknik finns överallt i vårt samhälle. 

2.2.1 Vardagsteknik 
Mylesand (2007) menar att vuxna tänker teknik när de hör bygg och konstruktion till 
skillnad från förskolan som kopplar samman det med lek. Nordkvist och Powell 
(1997) utvecklar det och menar att leken är en form av en teknisk process och att nya 
erfarenheter och kunskaper kommer till i leken. De skriver även hur det oftast går till 
i leken eller snarare i den tekniska processen. De poängterar att teknik inte bara är ett 
föremål utan det är även en form av process som bygger på barnens erfarenheter och 
kunskaper. De menar att processen börjar med att barnet har ett problem eller ett 
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behov som leder till en idé, som i sin tur leder till skapandet, barnet pröva sig fram 
och utvecklar iden, undertiden börjar en tankeprocess kring görandet som utvecklas, 
fungerar det eller kan det göras på annat sätt? Detta leder i sin tur till att idén 
utvecklas vidare. Björkholm (2007) och Nordkvist och Powell (1997) menar att den 
viktigaste utgångspunkt är tekniska problemlösningsprocesser, det innebär att 
görandet, det vill säga att barnen får möjlighet att prova och försöka igen, och att 
barnen själva får komma fram till lösningen.  

2.2.2 Förhållningssätt 
Björkholm (2007) belyser att då teknik finns överallt så skapar det möjlighet att 
använda sig av sin närmiljö, detta för att kunna ta tillvara på barnens erfarenheter 
och kunskaper och bygga vidare på det. Stables (1997) menar att barnens tillit till den 
tekniska förmågan ökar om barnet får involveras i aktiviteter inom teknik. Detta är 
något som Förskola i förändring (2010) anser är en viktig del i barns vardag, genom 
att barnen får en bättre förståelse för teknik och att det ges förutsättningar för att 
barnen själva får undersöka och konstruera. Skolverket (2010) säger att förskollärare 
ska ge barnen förutsättningar för att utveckla ett intresse för teknik men även 
utmanas vidare i sitt lärande. Med detta åsyftar Förskola i förändring (2010) att det 
är viktigt att förskollärarna har en positiv syn och ett bra förhållningssätt för teknik 
på förskolan, då de speglar sig mot barnen eftersom de är förebilder. Detta för att 
väcka barnens intressen och nyfikenhet för teknik, samt att de får en positiv bild med 
sig av teknik för sin kommande kunskaps utveckling. För att barnen ska få en större 
förståelse för teknik i förskolan bör de få leka och känna glädje i sitt lärande, för att 
de i sin tur ska utveckla sitt kunnande, färdigheter och förmågor i teknik. Genom att 
förskollärarna ger barnen stöd i leken kan det ges möjligheter för förskollärarna att få 
en större förståelse för att alla barn kan ta till sig och förstå och tolkar på olika sätt, 
även om barnen ges samma förutsättningar. Genom att samtala med barnen och 
reflektera vad man gjort kan det leda till nya frågor och vidare utforskning. Med detta 
menar Mylesand (2007) att om förskolläraren visar med sitt förhållningssätt att det 
som barnen gör är intressant och viktigt överförs det på barnen. Vidare skrivs det 
fram av Förskolan i förändring (2010) och Skolverket (2010) att det är viktigt att 
barnen får syn på den teknik som finns runt dem i vardagen. Detta för att barnen 
kommer i kontakt med teknik i tidig ålder samt att det kan bidra till ökad nyfikenhet 
och kunskap för teknik. Bjurulf (2008) anser att förskollärare bör synliggöra 
vardagstekniken och göra den begriplig för barnen för att kunna använda sig av den 
teknik som finns runt omkring oss varje dag.  

Mylesand (2007) beskriver att barn behöver aktivt prova, ta reda på, och dra egna 
slutsatser samt att förskollärarna bör vara uppmärksamma på och stötta barnen i 
deras nyfikenhet, tankar och glädje samt utmana dem vidare i teknik. Detta är något 
som Brage och Linde (2012) även påtalar som viktigt och menar att förskolläraren 
bör vara en medforskare i barnens upptäckande. Bjurulf (2013) menar att 
förskollärarnas förhållningssätt för teknik påverkar barnens bild av den. Vidare 
menar hon att det är viktigt att sätta ord på teknik som finns i vardagen eftersom det 
har en stor betydelse för barns fortsatta lärande. Brogren och Jonasson (2010) anser 
att det är viktigt att fånga ögonblicket och ta vara på barnens frågor och funderingar, 
detta kan resultera till att resultatet blir mer meningsfullt och intressant. Skolverket 
(2010) påtalar att förskollärarna behöver vara medvetna om barnens erfarenheter, 
frågor och hur det tas tillvara i verksamheten för att det ska blir meningsfullt för 
barnen. Brogren och Jonasson (2010) menar att förskolläraren bör ha en tanke med 
sin aktivitet, att alltid tänka på varför jag gör aktiviteten och hur jag gör. 
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2.2.3 Material och miljö 

Skolverket (2010) anser även att det är viktigt att det finns olika material på förskolan 
för att barnen ska kunna vara kreativa och för att deras nyfikenhet och lust ska öka, 
samt att miljön ska vara mångsidig och tillåtande för att detta ska ske. Detta är något 
som Mylesand (2007) och Björkholm (2007) håller med om eftersom de anser att det 
är viktigt att ha inbjudande miljö och material som inspirerar barnen till utveckling. 
Vidare beskriver de att både inne och utemiljön bör vara pedagogisk. Med detta 
menar de att miljöerna skapas utifrån samma förutsättningar och ställningstaganden. 
Dock understryker Mylesand (2007) att man kan använda sig av större ytor och 
material utomhus än vad man kan använda sig av inomhus. För att det ska locka 
barnen till utforskande bör materialet vara tillgängligt och erbjuda valmöjligheter och 
att materialet måste tilltala alla barn. Men hon poängterar att det viktigaste är att det 
finns en aktiv pedagog som är med barnen i leken och i aktiviteterna, samt utmanar 
dem vidare. Campner och Persson (2000) skriver att miljön på förskolan bör vara 
tillåtande, trygg och uppmuntra till lek. Klimatet i barngruppen bör vara tillåtande, så 
att det leder till att de respekterar varandras aktiviteter, men att även förkollärarna 
respekterar detta genom att inte städa undan det barnen håller på med, eftersom det 
kan förstöra glädjen att utforska eller fortsätta aktiviteten. Björkholm (2011) 
förtydligar det genom att säga att materialet bör vara på barnens nivå och vara 
tillgängligt samt att det finns utrymme för ett undersökande arbetssätt. Åberg och 
Taguchi (2005) anser att miljön på förskolan kan vara ett hinder i barnens lärprocess 
likväl som den kan ge möjligheter, det gäller för förskolläraren att försöka se vad som 
fungerar och tilltalar barnen för att kunna förändra den så att den inspirerar barnen. 

Enligt Teknikföretagens rapport (2005) framkom det att, för att kunna göra bra och 
välgrundade beslut och kunna vara delaktiga i den globala värld vi lever i, bör barn få 
med sig en grundläggande teknisk kompetens. Enligt rapporten blir tekniken allt mer 
integrerad i arbetslivet. De befarar att för lite teknikundervisning gör att färre blir 
intresserade av teknik och att det i sin tur utarmar innovationskraften och 
nytänkandet som utvecklar nya produkter och problemlösningar. De menar att 
skolans stora uppgift är att skapa ett intresse för teknik hos barn för att de senare ska 
välja ett teknik inriktat arbete.  

Hulten Hagberg (2005) påvisar att vi behöver ha utbildning inom teknik eftersom vi 
idag lever i ett så teknik intensivt samhälle, och att vi behöver ha en kontinuerlig 
kunskaps förbättring för att på bästa sätt använda oss av teknik som ett verktyg. 
Detta för att det sker en så snabb förändring inom teknik och att kraven förändras. 
Björkholm (2011) poängterar att förskollärare behöver ha en viss grundkunskap om 
teknik för att kunna ställa utmanande frågor till barnen, men hon anser att 
förskolläraren och barnen lär sig tillsammans i processen, och med detta menar 
Björkholm (2011) att man inte behöver ha all kunskap som förskollärare eftersom 
den utvecklas under tiden. Hon belyser att i teknik finns det inget rätt och fel utan att 
man hittar sina egna vägar under processen som leder en på rätt väg eftersom det är 
en form av problemlösning. Stables (1997) menar däremot att förskollärarna bör ha 
kunskaper inom teknik för att kunna förmedla det till barnen, men att förskollärarna 
oftast inte har det. Enligt Stables (1997) bör förskollärare få möjlighet att utveckla sin 
förståelse samt kunskap om hur deras erfarenheter kan vara utgångspunkt för 
aktiviter inom teknik, samt att de ska få en ökad tilltro till sin egen förmåga inom 
teknik. Vidare beskriver hon att i reflektion tillsammans med andra kan ge 
erfarenhetsutbyte och utveckla en större förståelse för teknik. 
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Enligt Brogren och Jonasson (2010) är de äldre barnen mer nyfikna på förklaringar 
om hur och varför medan för de yngre barnen är det inte lika viktigt, eftersom det är 
själva upplevelsen som är i fokus. Björkholm (2011) skriver att barn vill ha svar på 
sina frågor därför bör förskollärarna både ställa frågor, visa och svara på frågor när 
barnen inte kommer vidare i sitt upptäckande. Vidare menar Brogren och Jonasson 
(2010) att i de iscensatta aktiviteterna bör barnen själva få chansen att fundera på 
vad som kommer att hända och varför det händer, samt att förskollärarna ger dem tid 
att fundera säger Brogren och Jonasson (2010). Detta är något som Skolverket (2010) 
också skriver och formulerar på följande sätt: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, 
reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras 
perspektiv, (Skolverket, 2010. s.10). 

Mylesand (2007) belyser att det är bra att uppdatera sig inom IT, eftersom det sker 
en sådan snabb utveckling inom detta område och det påverkar oss vare sig vi vill 
eller inte, men hon menar att det bästa är att uppdatera sig själv för att hänga med i 
utvecklingen. Detta menar Campner och Persson (2000) har betydelse för hur 
förskolläraren tar till sig nya kunskaperna inom it. Samt att deras intresse och 
attityder påverkar hur deras kunskaper förs vidare till barnen. Blackwell, Lauricella, 
Wartella, Robb och Schomburg (2013) menar att den ökande tillgången av datorer 
och mobila apparater och självaste användandet inte är konsekvent, speciellt i de 
lägre åldrarna. Det framkom i deras undersökning att det var över hälften av lärarna 
som inte använde sig av datorer i lärandet på grund av dålig kunskap, stöd och brist 
på utbildning. Det kan även handla om lärarnas förhållningssätt till it som stöd i 
lärandet. Det framkom även att de lärare som hade tillgång till dator hemma och 
hade mer kunskap kring it och datorer, kunde bidra och hjälpa barnen på bättre sätt i 
deras lärande. 

De medverkande förskollärarna i studien belyste att de även ville få in teknik i deras 
läroplan för att förändra lärarnas attityd till teknik. De poängterade även att lärarna 
behövde ha mer utbildning i teknik och att de är agenter för förändring. Enligt Wolfea 
och Flewitt (2010) undersökning från England framkom det att lärarna som inte hade 
utbildning kände inget förtroende för att använda sig av it, de var näst intill rädda för 
den snabba utvecklingen inom it. Trots att det fanns datorer och surfplatta 
tillgängliga på förskolan blev barnen sällan uppmuntrade att använda dessa. Det 
framkom även att de som medverkande i studien tyckte att det skulle skrivas fram 
mer i den engelska läroplanen om it i förskolan. 

Enligt den studie Nilsen (2014) har gjort om hur förskolorna använder datorplattor i 
förskolan. Nilsen menar att forskningen kring datorplattans potential inte har 
kommit igång och att det bara finns ett fåtal studier gjorda kring detta. Denna studie 
gjordes med syfte att undersöka vad datorplattorna används till i förskolan. Det 
Nilsen (2014) kom fram till i sin studie var att det fanns tydliga skillnader mellan de 
olika avdelningarna det var till viss del beroende på barnens ålder men även på grund 
av barnens tidigare erfarenheter av datorplattor. Skillnaden ligger även i att på 
småbarnsavdelningen ligger fokus på barninitierade barnstyrda aktiviteter medan att 
det på avdelningen med äldre barn låg fokus på aktiviteter som läraren planerat och 
som skedde på bestämda tider. Nilsen menar vidare att läraren har stor betydelse för, 
om och hur plattorna används i förskolan. Hon avslutar med att efterlysa forskning 
om relationen mellan leken och aktiviteterna barnen gör med hjälp av datorplattorna. 
Nilsen (2014) beskriver datorplatta på följande sätt: 
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En datorplatta kan beskrivas som en bärbar, handhållen dator med 
tryckkänslig skärm som styrs med fingrarna (eller med hjälp av en penna). 
Den kan kopplas upp till internet via ett trådlöst nätverk, eller 
mobiltelefonnätet och användas för att surfa på internet, läsa e-böcker och e-
tidningar, hantera e-post, skriva, spela spel, fotografera, filma, lyssna på 
musik och se på film (Nilsen, 2014 S5). 

Sundberg, Spante och Stenlund (2011) menar att användandet av whiteboards ökar i 
Sveriges skolor och förskolor trots detta anser de att det inte finns någon publicerad 
forskning om eventuella nackdelar eller fördelar. Den svenska skolan har som 
uppdrag att den ska vara lika för alla och att kompensera för att barn lär på olika sätt 
oberoende av deras sociala eller geografiska skillnader. Detta är en demokratisk 
fråga, det vill säga att alla har rätt till lika utbildning oberoende av etnicitet, vart de 
bor, klasstillhörighet eller kön. På grund av decentraliseringen av skolan från staten 
till kommunerna har lett till att det är stor skillnad mellan skolornas införande av IKT 
(information och kommunikationsteknik). 

Senare forskning visar att investeringarna av IKT i svenska skolan har varit ojämn 
och låg. Det framkom att lärarna önskade mer tid för utbildning och för att utveckla 
sina kunskaper, de uttryckte att de inte hade tillräckligt med tid att öva. Emellertid så 
såg Sundberg, Spante och Stenlund (2011) inga samband mellan lärarnas uttalade 
känsla för användandet av whiteboarden, de som ansåg sig relativt bekväma med 
whiteboarden hade inte använt den alls men andra hade använt den flertalet gånger 
under terminen. Alltså ansåg Sundberg, Spante och Stenlund (2011) att det inte kan 
dras sådana slutsatser. Det framkom även att placeringen av whiteboarden hade 
betydelse för användandet, att ta alla barnen till det rum där den satt tog för mycket 
tid och energi. Men utifrån detta kunde de inte heller dra några slutsatser. Det krävs 
både data baskunskaper och vilja att investera i tid och visst strul framför eleverna. 
Deras slutsats var att om lärarana hade fått mer tid till att träna/öva hade resultatet 
kunnat se annorlunda ut. 

Beauchamp (2004) beskriver i sin artikel att i de Engelska skolorna och förskolorna 
skedde en stor satsning mellan 2002 -2004 på att utrusta förskolor och skolor med 
whiteboard. Även om träningsmetodiken varierade beroende på varje situation, 
försöker den här artikeln beskriva en generell ram som kan tillämpas för att 
identifiera lärarnas framsteg. En sådan ram kan också därefter användas för att 
planera och fokusera på lämplig utbildning för lärare.  

2.2.4 Pedagogisk dokumentation 
Alnervik (2013) lyfter kritik som uppkommit angående pedagogisk dokumentation. 
Hon menar att det måste föras mer etiska diskussioner, för att få en större förståelse 
för hur dokumentationen kan påverka barnen. Dokumentation bedöms kunna 
åskådliggöra barnens lärprocesser och hur de konstruerar kunskap. Men risken med 
detta är att barnen kan bli vana vid en viss form av övervakningsteknik som blir mer 
och mer vanlig i samhället. Mylesand (2007) menar att barns språk kan utvecklas 
genom att samtala och reflektera kring dokumentationen, gör att dokumentationen 
blir en integrerad del av verksamheten, detta i sin tur gör att barnen får större 
förståelse för vad de gjort eller varit med om. Dokumentation menar Mylesand 
(2007) kan göra att förskolläraren får syn på barnens lärprocesser som i sin tur kan 
leda till en större förståelse vad barnen gör. Men det kan även hjälpa dem att utmana 
barnen vidare.  
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Genom reflektion kan man få upp ögonen för hur man kan göra vid andra tillfällen 
eller på andra sätt men det kan även vara ett sätt att ta lärdom och inspiration av 
varandra. Reflektionen är en viktig process för att kunna få syn på sitt eget lärande 
både för barnen och för förskolläraren, det kan även öka förståelsen för hur vardagen 
ser ut på förskolan. Åberg och Taguchi (2005) menar att det är förskollärarens 
uppgift att se till att barngruppen får tid att reflektera tillsammans för att ta del av 
varandras upplevelser. Reflektionen leder till att både barnen och förskollärarna 
utvecklas och skapar ny förståelse tillsammans eftersom man tar del av varandras 
tankar och åsikter. Genom att dokumentera kan det leda till att synliggörs att samma 
aktivitet kan uppfattas på många olika sätt, därför menar de att reflektioner är en 
viktig del i förskolans verksamhet. Vidare menar Åberg och Taguchi (2005) att 
reflektion kan ge kunskaper om vad barnen är intresserade av och hur miljön bör 
ändras utifrån deras intressen för att stimulera deras behov. Skolverket (2010) lyfter 
att förskollärarna bör utveckla barns nyfikenhet och intresse för teknik. Detta gör att 
barnen kan få en större förståelse för sin omgivning samt kunna fatta välgrundade 
beslut. 

Brogren och Jonasson (2010) menar att när man dokumenterar bör man anteckna 
vad som gick bra och vad som gick mindre bra, detta för att kunna utvecklas som 
förskollärare men även för att kunna utveckla verksamheten. Vidare menar de att 
dokumentation även är ett verktyg som barnen kan använda sig av för att kunna 
reflektera och berätta för sina kamrater vad de har gjort. Campner och Persson 
(2000) beskriver att användandet av olika typer av dokumentation som hjälp för att 
barnet ska känna sig sedd och uppmärksammad. Att få se sig själv i dokumentationen 
då de gjort något de är bra på ger barnen en känsla av att bli bekräftad till exempel på 
foton eller på film. Detta gör att barnen får självförtroendet och tilliten till den egna 
förmågan som ligger tillgrund för att lära sig nya saker enligt Campner och Persson 
(2000). 

2.3 Läroplan  
Under denna punkt kommer vi behandla vad Läroplanen för förskolan anser om vad 
som är förkolans uppdrag samt att vi kommer att behandla de olika delarna som vi 
har skrivit om i vår studie, teknik, ålder, material, miljö, förhållningssätt, teknik samt 
dokumentation. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) menar att barn bör erbjudas en 
stimulerande, utmanade och lockande trygg miljö på förskolan. Barn bör möta 
intresserade vuxna som är medforskare i barnens lek så ett samspel utbyts. Detta för 
att barnen ska kunna utveckla ett tänk själva, ta egna initiativ samt att lära sig utefter 
olika perspektiv. Läroplan menar också att förskolan bör utgå från barnens intressen 
och dess erfarenheter för att barnen ska kunna söka nya kunskaper. De menar även 
att barn lär genom att leka, de erövrar och prövar och får nya kunskaper genom lek.  

Enligt läroplan för förskolan bör verksamheten sträva efter att alla barn får 
möjlighet att utveckla en förmåga för att se hur enkel teknik i förkolan kan vara samt 
att få syn på tekniken i vardagen. Barn bör även ges möjlighet att få prova olika 
material, tekniker och redskap när de bygger, konstruerar och skapar. Med hjälp av 
detta kan det göra att barnen får möjligheter till att föra fram sina egna tankar och 
idéer som kan göra att barnen får förståelser för nya begrepp, nya sätt att se saker på 
samt ser och förstår olika samband. Förskollärarna ansvarar för att alla barn på 
förskolan utvecklar ett intresse för teknik samt att de utmanar barnens färdigheter 
men samtidigt ge barnen inflytande i verksamheten. Läroplan menar att barn bör få 



13 
 

möjlighet att lära sig eller behärska de kunskaper de behöver i det snabbt förändrade 
samhället vi lever i idag. För att barnen ska få erfarenheter som kan hjälpa dem i 
framtiden. Enligt Läroplan ska förskollärarna se till att varje barn får möjlighet till att 
de får chans att utvecklar sin förmåga att förmedla sina erfarenheter och upplevelser 
samt att de får chans att dela sina tankar, idéer med hjälp av olika uttrycksformer, 
bilder samt med hjälp av egna ord. Det är även viktigt att barnen ges möjlighet till att 
reflektera och ta del av andras perspektiv för att på så sätt få en större förståelse och 
får chans att berätta eller visa vad barnen tycker och tänker. Barn skall även få 
möjlighet att bli förtrogna med olika former av medier, texter, bilder för att kunna 
samtala och förstå dem. 

3. Metod 
Här beskrivs vårt tillvägagångssätt, metod val, urvalsgrupp samt genomförande och 
forskningsetiska aspekter. 

3.1 Vetenskapligt angreppsätt och datainsamlingsmetod 
Studien genomfördes genom intervjuer med förskollärare. Intervjuer valdes som 
datainsamlingsmetod för att synliggöra hur förskollärarna synliggör vardagstekniken 
för barnen i förskolan. Arbetet är en kvalitativ studie och med det menar Bryman 
(2011) att tyngdpunkten ligger i högre grad på orden än på kvantifiering av 
information i en kvalitativ studie. Vi har valt denna metod för att vi vill undersöka 
hur förskollärarna tar till vara på vardagstekniken. Utgångspunkten i kvalitativa 
arbeten är deltagarnas perspektiv om vad som är betydelsefullt och viktigt (Bryman, 
2011). Vi använde oss av intervjuer för att det ger möjlighet till uppföljande frågor i 
vårt arbete.  

Fördelar med intervjuer är att det blir ett öppet samtal och att det går att ställa 
följdfrågor vid eventuella frågetecken. Nackdelar kan vara att det är svårt för 
förskolläraren att få tid att delta i intervjuerna, så att det inte stör verksamheten. En 
till nackdel kan vara att förskolläraren svarar i stunden och att svaren inte alltid är 
genomtänkta. Har däremot förskolläraren fått chansen att ta del av frågorna i förväg 
kan resultatet bli annorlunda och svaren mer genomtänkta. Eftersom studiens storlek 
är så liten går den inte att generaliseras. Denna studies tillförlitlighet och 
trovärdighet går inte att fastställas. Studiens tillförlitlighet stärks genom att resultatet 
särks av litteraturen samt att förskollärarnas svar var likvärdiga och kan därför till 
viss del säkerställas. 
 
3.2 Urval  
Urvalet är ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) menar att ett bekvämlighetsurval 
är när deltagarna i studien är personer som finns i forskarnas närhet. Medverkande 
förskollärare har vi kommit i kontakt med under vår utbildning och i vårt tidigare 
yrkesverksamma liv. Intervjuerna gjordes på sex olika förskolor med förskollärare 
som arbetar med olika former av åldersintegrerade grupper för att på så sett få en 
större spridning och tillförlitlighet till studien.  

3.3 Genomförande 
Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med tio förskollärare på sex olika 
förskolor i Mellansverige. Missivbrev (bilaga1) skickades ut till alla tillfrågade 
förskollärare med förslag på dagar och tider för intervju. Därefter kontaktades 
deltagarna för att boka in dag och tid för intervju. Intervjuerna pågick i cirka trettio 
minuter enskilt med varje förskollärare. Diktafon användes som hjälpmedel under 
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intervjun för att få med allt som de medverkande förskollärarna sa. Därefter 
transkriberades intervjuerna.  

Vi har valt att ge de medverkande förskollärarna och förskolorna fingerade namn för 
att få ett bättre flyt i texten. Vi har även valt att nämna ålder på förskollärarna som 
medverkat samt hur länge de har arbetat som förskollärare på förskolan. Detta är 
inget som vi kommer göra någon djupdykning i, utan det kan komma att diskuteras i 
vår analys samt att vi vill ändå ha med det i vår studie eftersom de var en del av vår 
pilotstudie som vi gjorde i samband med att denna studie skulle göras.  

Förskollärare Åsa är 35 år och har arbetat som förskollärare i 11 år, hon arbetar 
med åldrarna 1-3 år. 

Förskollärare Nina är 35 år och har arbetat som förskollärare i 12 år, hon arbetar 
med åldrarna 1-3 år, men på annan avdelning än förskollärare 1.  

Förskollärare Per är 39 år och har arbetat som förskollärare i 16 år, han arbetar 
med åldrarna 3-4 år.   

De ovanstående förskollärarna arbetar på en kommunal förskola som heter Solrosen 
och den ligger i ett villaområde. Medverkande förskollärare arbetar på tre olika 
avdelningar. Samtliga förskollärare har tidigare arbetat med andra åldersgrupper. 

Förskollärare Anna är 40 år och har arbetat som förskollärare i 20 år. Hon arbetar 
med barn i åldrarna 4-5 år men har tidigare arbetat med andra åldersgrupper. Hon 
arbetar på en kommunal förskola som heter Björnen som ligger i ett bostadsområde. 

Förskollärare Stina är 46 år och har arbetat som förskollärare i 25 år. Hon arbetar 
med åldrarna 1-3 år, men har tidigare arbetat med andra åldersgrupper. Hon arbetar 
på en kommunal förskola som heter Granen och den ligger i ett villaområde. Hon har 
gått en utbildning på Mälardalens högskola; Upptäck, undersök och utforska 
naturvetenskap och teknik i förskolan 7,5hp i sammarbete med Tom titt.  

Förskollärare Kerstin är i 43 år och har arbetat i 23 år inom barnomsorgen och 
arbetar med åldrarna 3-5 år. Har tidigare arbetat med andra åldersgrupper. 

Förskollärare Rebecca är 25 år och har arbetat som förskollärare i 3 år. Hon 
arbetar med åldrarna 1-3 år.  

Kerstin och Rebecca arbetar på förskolan Ugglan som är en kommunal förskola 
belägen i bostadsområde. 

Förskollärare Ebba är 55 år och har arbetat som förskollärare i 25 år. Hon arbetar 
med barn i åldrarna 3-5 år men har tidigare arbetat med andra åldersgrupper. Hon 
arbetar på förskolan Stenegården som är en kommunal förskola belägen i en stadsdel.  

Förskollärare Ellen är 25 år och har arbetat som förskollärare i 1 år. Hon arbetar 
med barn i åldrarna 3-5 år.  

Förskollärare Vera är 51 år och har arbetat som förskollärare i 15 år. Hon arbetar 
med barn i åldrarna 1-3 år men har tidigare arbetat med andra åldersgrupper. Hon 
går en Remida kurs som anordnas av kommunen.  

Ellen och Vera arbetar på förskolan Fröhuset som är en enskild förskola som är 
belägen på landet.  
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Vi har valt att göra en enkel tabell för att läsaren ska få en bättre överblick över 
medverkande förskollärare, hur länge de arbetat, vilka åldersgrupper de arbetar med 
samt ålder på förskollärarna. Tabellen har barngruppernas ålder som utgångspunkt 
eftersom det är det vi kommer att behandla i texten. 

Tabell: 

Namn Ålder Barngrupp år i yrket 
Åsa 35 1-3 11 
Nina 35 1-3 12 
Rebecca 25 1-3 3 
Vera 51 1-3 15 
Per 39 3-4 16 
Kerstin 43 3-5 23 
Ellen 25 3-5 1 
Ebba 55 3-5 25 
Stina 46 4-5 25 
Anna 40 4-5 20 

 

Flertalet av förskollärarna har gått olika former av kurser som anordnats av 
kommunen. 

 

3.4 Hur analyserades data 
Bryman (2011) menar att det finns få metoder för att analysera kvalitativdata. Vi har 
som Bryman (2011) beskriver lagt fokus på vad som sägs i intervjuerna och inte hur 
de säger det. Vi har transkriberat intervjusvaren. Tillsammans har vi sedan läst 
svaren vid flera tillfällen och kodat innehållet. Vi använde oss av olika nyckelord så 
som förhållningssätt, tekniska verktyg, olika åldrar, material, miljö, pedagogisk 
dokumentation. Vi gav de olika nyckelorden olika färg för att särskilja dem. 
Tillsammans sammanställde vi likheter och skillnader utifrån de svar vi fått av 
förskollärarna om hur de tar tillvara på vardagstekniken i förskolan. Med 
utgångspunkt från vårt resultat har vi sökt litteratur som stämt överens med vårt 
syfte och våra frågeställningar, vilket Bryman (2011) beskriver som en kvalitativ 
dataanalys.  

3.5 Forskningsetiska aspekter 
De forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2011) utformat och som också 
Bryman (2011) beskriver kommer att beakta. Han menar att alla respondenterna bör 
vara väl informerade om de forskningsetiska principerna, de är informationskravet, 
konfidentialietskravet, samtyckeskravet och nyttjandeskravet. Detta bör de vara 
informerade om för att medverkande förskollärare ska kunna fatta ett välgrundat 
beslut om medverkan i arbetet. Dessa principer har beaktats genom att de 
medverkande förskollärarna har informeras om dessa.  

Medverkande förskollärare har fått ett missivbrev med ovanstående krav samt att vi 
gått igenom dem tillsammans innan intervjun. Dessa beaktades genom att vi 
informerade om att medverkan var frivillig och att de hade rätt att avbryta 
deltagandet när och om de så vill. Deltagandet är konfidentiellt och det kommer inte 
vara möjligt att identifiera enskilda förskollärares eller förskolors medverkan. För att 
underlätta för oss att få med så mycket som möjligt spelade vi in intervjuerna. Denna 
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inspelning var bara till för vår skull och kommer inte att spelas upp i något annat 
sammanhang samt att inspelningarna och anteckningarna kommer att makuleras 
efter kursens slut. 
Medverkande i studien har även informeras om att denna studie ligger tillgrund för 
vårt självständiga arbete och att den kommer att publiceras på Diva och vad det 
innebär. Det innebär att arbetet kommer att publiceras som ett offentligt dokument. 

4. Resultat 
Här kommer vi att presentera vårt resultat. Vi har valt att göra rubriker för att 
underlätta för läsaren. 
 

4.1  Vardagsteknik i förskolan 
Alla förskollärare ansåg att teknik finns överallt, det är en del av vår vardag men att 
de måste bli bättre på att sätt ord på och synliggöra tekniken för barnen. Det 
framkom också att de ansåg att det var bra att lära sig teknik tidigt för att ha en grund 
att bygga vidare på när de börjar skolan. Teknik är ett bra sätt att utmana barnen och 
att de kan utveckla ett kreativt tänkande och komma fram till olika lösningar. 
Eftersom teknik är en stor del av dagens samhälle bör man kunna behärska viss 
teknik såsom datorer och surfplattor, men man bör även behärska vardagstekniken 
som att öppna och stänga en dörr eller använda en potatispress. Två förskollärare 
beskriver teknikens varande i förskolan på följande sätt: 

 Teknik är ju överallt i hela vardagen, så varför ska den INTE få vara i 
förskolan känner jag (Förskollärare Stina, 46 år). 

Teknik har alltid funnits på förskolan men med mer medvetna pedagoger som 
kan stimulera och sätta ord på saker så blir barnen mer medvetna om att de 
lär sig också, att de är lärande individer (Förskollärare Per, 39 år). 

En av förskollärarna poängterar att det är bättre framskrivet om teknik i den 
reviderade läroplanen. Flertalet av förskollärarna poängterar att de arbetar med 
teknik för att det står i läroplanen och styrdokumenten. Två av förskollärarna säger 
följande:  

Lpfö och våra styrdokument det ska vara med, man ska synliggöra, det är en 
del av allt (Förskollärare Rebecca, 25 år). 

Måste man köra hela läroplanen när barnen är små, kan man inte vänta med 
vissa delar tills de är större? De går ju många år på förskolan (Förskollärare 
Stina, 46 år). 

Alla förskollärarna sa samma sak om att stimulera barnens intresse för teknik genom 
att sätta ord på tekniken, erbjuda olika material samt att variera dem men även att 
miljön bör vara tilltalande och lockande. Barnen bör få tid att upptäcka, försöka och 
prov, iaktta och härma, hjälpas åt tillsammans både med andra barn men även 
tillsammans med en förskollärare. De menar också att förskollärarna bör 
uppmärkasamma vad barnen gör och utmana dem vidare i sin lek. Vardagstekniken 
tas tillvara genom att förskollärarna tillsammans med barnen samtalar, tittar och 
provar för att se hur olika saker fungerar och varför. Sandlådan är en plats för mycket 
teknik anser förskollärarna och ett bra tillfälle att fånga barnen och samtala, utforska 
tillsammans. En förskola har arbetat med att göra eget äppelmos. Barnen har fått 
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vara med och provat att göra äppelmos med olika maskiner och med olika metoder. 
En deltagare förtydligar: 

Om man inte tänker teknik, så skulle man överhuvudtaget inte reflektera över 
att det är teknik de håller på med (Förskollärare, Åsa 35 år). 

Risken är att man glömmer det vardagliga, att man inte tänker att det är teknik. De 
påpekar hur viktigt det är att ta tillvara på vardagsögonblicken och utmana barnen 
där de är, som till exempel att dra upp eller ner en dragkedja eller hur dammsugaren 
fungerar. De menar att det finns mycket teknik i barns lek och att man bör ta tillvara 
på dessa tillfällen som till exempel om ett barn drar en vagn kan man tillsammans 
prova vad som händer om man lägger olika material i vagnen. De flesta förskollärare 
ansåg att det är mest i ögonblicken de tar tillvara på tekniken när det gäller de yngre 
barnen men med de äldre barnen däremot är det mer i de iscensatta aktiviteterna.  I 
de iscensatta aktiviteterna menar förskollärarna att det är deras tanke om att barnen 
ska få kunskap om något speciellt som till exempel magnetism. En förskollärare 
berättar: 

Jag tycker det är viktig att barnen får vara med och uppleva teknik och att 
man visar vad man kan göra (Förskollärare, Ellen 25 år). 

4.2 Teknik utifrån barnens ålder 
Med de yngre barnen anser de flesta förskollärare att det är här och nu i upplevelsen 
som barnen lär sig om teknik, men att förskolläraren då måste vara observant och 
fånga barnens intresse. De påpekar att det är viktigt att förskolläraren pratar med 
barnen och sätter ord på deras upplevelser men även på tekniska begrepp. De bör 
vara med och upptäcka med barnen, uppmuntra dem att visa eller att de tar hjälp av 
en kompis för att lösa problemet. Det framkom att förskollärarna ville fånga det 
barnen gör ännu mer eftersom barnen upptäcker saker hela tiden. En förskollärare 
påpekar: 

Jag tycker att de små har tillräckligt med att upptäcka hela tiden. Det känns 
också lite mer meningsfullt, att man får det här som händer i vardagen och 
hur kan vi lösa problemen, för det kommer ju hela tiden istället för att hitta på 
aktiviteter (Förskollärare Vera, 51 år). 

Många av förskollärarna påtalar att det är lätt att de missar att ta till vara barnets 
upptäckt och låter det passera istället för att gå in i lärprocess med barnen. Några av 
förskollärarna menar att det kan bero på hur det ser ut i verksamheten på förskolan 
idag med stora barngrupper som är där från morgon till kväll. De menar att de inte 
kan eller hinner ta tag i alla tillfällen och tycker det är synd eftersom de skulle vilja 
hinna och ta tag i så mycket mer. En förskollärare säger: 

Jag förstår inte de som säger att det är svårt att jobba med små barn och 
teknik (Förskollärare Per, 39 år). 

Med de äldre barnen anser de att man kan lättare diskutera och föra en dialog, även 
om saker som finns utanför förskolan eftersom de menar att de inte behöver ha det 
konkret framför sig. Dialogen kan vara mellan barnen men även mellan barn och 
förskollärare. Det är lättare att ställa öppna frågor till barnen som till exempel: Varför 
tror du att skeden sjunker och inte träsleven? Vad beror det på?  Kan man prova med 
andra material? Och så vidare. Förskollärarna uppmärksammade även att barnen tog 
med sig sina upplevelser vidare i sin lek, som till exempel när de hade gjort ett 
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experiment med magnetism, så fortsatte barnen att leka med magnetism i sin lek. Det 
framkom också att barnen tog med aktiviteten till hemmet. 

4.3 Material och miljö 
Det framkom även att förskollärarna ansåg att miljön var viktig och att det var deras 
uppgift att skapa en tillåtande och spännande miljö som inspirerar barnen till 
utforskning och upptäckande. Flertalet av förskollärarna menar att miljöerna måste 
vara under ständig förändring, att till exempel: Kunna ta ut lego eller ta in sand.  
Utifrån barnens intresse eller förskollärarnas tanke om vad barnen ska få mer 
kunskap om, brukar de förändra miljöerna med hjälp av nytt material som 
förhoppningsvis skapar ett intresse hos barnen. En förskollärare menade att: 

Det är bra att utnyttja det man ser att barnen är intresserade av just nu, 
fortsätta utmana dem i olika miljöer, att till exempel ta in sand och få prova 
det inomhus (Förskollärare Per, 39 år) 

Resultatet blir dock inte alltid så som förskollärarna har tänkt sig utan barnen hittar 
ett annat intresseområde. Då menar de att de får gå in i det barnen är intresserade av 
och utmana dem utefter det.  

Förskollärarna påpekade att det är viktigt att inte ge barnen en lösning på problemet 
utan att visa och låta barnen prova och försöka igen. En förskollärare berättade: 

Genom att låta barnen få upptäcka, hålla på, studera kan de själva komma på 
en lösning, istället för att ge dem svaret (Förskollärare Vera, 51 år). 

De flesta förskollärarna tycker att det ska finnas varierande material, att det ska vara 
tillgängligt för alla barnen, det har ingen betydelse om de är ett eller fem år, allt är 
tillåtet. De menar även att materialet bör uppdateras med jämna mellanrum. En 
förskollärare berättar att de på hennes förskola har haft olika syn på vad som är bra 
material och vad som är skräp. Det har hänt att material har plockats bort eller 
slängts som en annan förskollärare tänkt använda i verksamheten. En förskollärare 
berättar: 

Ibland när man kommer och ska använda materialet så är det borta. Då har 
någon kastat det, för de trodde att det var skräp. Det skulle behöva finnas en 
eldsjäl som verkligen brinner för det, så att man får med alla på tåget 
(Förskollärare Per, 39 år). 

En annan förskollärare berättar att de under en tid försökte ha hyllor på väggen med 
material i barnens höjd men det resulterade i att barnen började klättra i hyllorna 
som då ramlade ner från väggen. Ur säkerhetssynpunkt var de tvungna att ta bort 
hyllorna, men menar att materialet finns tillgängligt för barnen ändå på annat sätt. 

De poängterar att det är viktigt att förskollärarna är med och utmanar och ställer 
frågor som till exempel kan man göra detta med något annat material och så vidare. 
Förskolorna har många olika sorters material, både sådant som köpts in men även 
sådant som förskollärarna eller barnen tagit med hemifrån. Material som 
förskollärarna lyfter är: mekano, brädor, lego både ute och inne, papper, 
kapplastavar, traktordäck, snickarbod med verktyg, plastbackar, plaströr, klossar i 
olika storlekar, magnetiska klossar, sugrör, paljetter och pärlor, kartonger och 
toarullar, tetror, knappar och garn, korkar, flörtkulor, allt som man kan bygga med. 
En förskollärare säger att: 
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Skapa miljöer för att barnen ska få möjlighet att upptäcka, allt är tillåtet för 
alla efter sin egen förmåga (Förskollärare Rebecca, 25 år). 

Flera av förskollärarna påtalar leken i sandlådan som ett bra tillfälle att ta tillvara 
tekniken eftersom de menar att det där finns jättemycket teknik. Där kan barnen 
uppleva bygg och konstruktion och hållbarhetslära till exempel: Varför kan man göra 
sandkakor av mörk sand och inte av ljus sand?  

4.4 Tekniska verktyg 
På några av förskolorna använder de sig av surfplatta. Med hjälp av surfplattan kan 
barnen få spela pedagogiska spel som till exempel Puppet- pals som är ett teaterspel, 
där barnen är karaktärerna med bilder på sig själva. När teatern är klar kopplas 
surfplattan ihop med aktivboarden för att alla barn ska kunna ta del av varandras 
teatrar. De menar att barn i dag är så vana med datorer och surfplattan så det är en 
naturlig del i deras vardag. En förskollärare berättar: 

Vi köpte in speglar som vi tänkte vi skulle titta och spegla oss i, men i stället 
för det började barnen trycka och dra med fingret på speglarna, de trodde ju 
att det var en Ipad (Förskollärare Nina, 35 år). 

På en förskola får barnen ta med sig en korg med ett gosedjur och en digitalkamera 
hem över en helg så att barnet kan fotografera vad barnet och gosedjuret har varit 
med om under helgen. Tillbaka på förskolan kopplas digitalkameran ihop med 
aktivboarden för att barnet ska kunna visa och berätta för sina kamrater. Bilderna 
skrivs även ut för att sättas in i barnets pärm. De menar att detta gör att alla barn blir 
delaktiga och får chans att använda sig av de tekniska verktygen som finns på 
förskolan. Aktivboarden används även till att rita på men den används tyvärr sällan 
av de flesta förskolorna eftersom den sitter i ett annat rum, på grund av detta 
använder de inte aktivboarden lika ofta som de skulle vilja. En förskollärare berättar 
att: 

Vi använder den inte så mycket som vi skulle vilja. Det är krångligt att ta sig 
dit med alla barn, det elektriska har inte funkat heller, då är det inte kul när 
man har tagit sig dit med tio barn (Förskollärare Nina, 35 år). 

Eftersom dagens samhälle blir mer och mer tekniskt utvecklat anser många 
förskollärare att desto tidigare barn får ta del av olika tekniska verktyg kan det gynna 
deras fortsatta tekniska utveckling. En förskollärare menar att: 

Eftersom tekniken är en stor del i dagens samhälle, vi behöver kunna 
behärska viss teknik så som datorer och surfplattor och så vidare 
(Förskollärare Ebba, 55 år) 

En förskollärare berättar att de har en projektor som de brukar använda sig av när 
barnen ska visa bilder eller vid reflektion. Utifrån barnens intresse projekterade de 
bilder av fiskar på väggen, som sedan ledde till att barnen målade av fiskarna väldigt 
detaljerat. Surfplattan används ofta som verktyg i dokumentationen. Detta kommer 
vi att utveckla under dokumentationspunkten 4.6. 

4.5 Förhållningssätt 
Förskollärarna är överens om att deras förhållningsätt påverkar barnens syn på 
teknik. Har förskolläraren en positiv syn på teknik och är engagerad så smittar det av 
på barnen. En förskollärare menar att: 
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Det är viktigt att ge en positiv bild så att de inte får den här tråkiga 
ryggsäcken, den som en annan har (Förskollärare Stina, 46 år). 

Flertalet förskollärare anser att när man blir mer medveten och har kunskap om vad 
teknik är blir det både roligare och lättare. Har förskolläraren en negativ bild och för 
lite kunskap om teknik kan det vara svårt att se den teknik barnen gör i vardagen. En 
av förskollärarna anser att man inte behöver kunna allt, hon menar att man kan ta 
reda på saker tillsammans med barnen och lära sig något under vägens gång. Det 
framkom även att några av förskollärarna upplevde att de blev överaskade att de 
kunde mer än vad de trodde. Förskollärarna menar även att alla på förskolan bör ha 
samma syn på teknik för att lättare få med sina kollegor i arbetet med teknik. Därför 
anser de att det är viktigt att fler får samma utbildning i teknik för att alla ska kunna 
arbeta mot samma mål. En förskollärare förtydligar: 

Man behöver ha samma kunskapssyn och samma grund i teknik för att inte en 
eller två personer ska ”dra” resten av personalgruppen (Förskollärare Ellen, 
25 år). 

Flera av förskollärarna lyfte workshops som ett bra alternativ eftersom det är 
Learning by doing. En förskollärare berättar: 

Absolut, visst påverkar mitt förhållningssätt, jag menar om man tror att 
teknik är något stort och svårt och man själv tror att man inte kan teknik, då 
tror jag heller inte att man ser det barnen gör och då är det svårt att lyfta och 
upptäcka det, då är det ingen som förklarar för dem att det är teknik de gör 
(Förskollärare Åsa, 35 år). 

De menar att de ändrar sitt tillvägagångssätt beroende på hur barnet är för att möta 
barnet där det är just då oberoende av ålder. Flertalet förskollärare understryker 
vikten av att leda och visa barnen istället för att ge dem de rätta svaren eller 
lösningen men ändå inte ”rätta” dem utan att alla sätt är bra. 
Det framkom att flertalet av förskollärarna tyckte det var svårt när det gäller vad de 
ska lägga fokus på, när det handlar om barnens egna intressen.  

Ska man utgå från majoriteten eller ska man ta till vara på det enskilda 
barnets intresse och försöka få flera barn i aktiviteten? (Förskollärare Kerstin, 
43 år). 

Några förskolor tar hjälp och stöd av pedagogisk dokumentation för att får syn på vad 
barnen egentligen gör för att de lättare ska kunna få syn på vad de ska lägga fokus på.   

4.6 Pedagogisk dokumentation som stöd 
Alla medverkande förskollärare var överens om att dokumentation i sig kan vara en 
hjälp för både en själv och barnen, eftersom det är något man kan gå tillbaka till för 
att få en återblick och syn på det man gjort, men även på vad man kunde ha gjort 
annorlunda. Men också för att barnen ska kunna få en större förståelse för teknik. De 
menar att det är lätt att man fastnar i aktiviteten och inte uppfattar allt som händer. 
Det hjälper även de yngre barnen att minnas vad de gjort genom att de få se en bild 
att reflektera kring. De anser däremot att de äldre barnen inte är lika beroende av att 
se en bild framför sig för att kunna reflektera, utan de kan föreställa sig och komma 
ihåg på ett annat sätt. 

De gör dokumentationer som sätts upp på väggarna för att synliggöra vad som 
händer på förskolan både för barnen, förskollärarna och föräldrarna. Flertalet av 
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förskollärarna poängterar att barnen ofta står och tittar, pekar och i mån av språk 
samtalar om bilderna. De menar då att det är viktigt att vara med som förskollärare 
och samtala om vad som händer på bilderna, vilket är en form av reflektion. En 
förskollärare berättar: 

När man ser barnen står och tittar på bilderna måste man försöka 
dokumentera det som sker både i bild och text, för att visa barnen att de har 
reflekterat (Förskollärare Vera, 51 år). 

Samtliga förskolor samlar all dokumentation i barnens pärmar som de ofta står och 
tittar i själva eller tillsammans med en kompis eller med en förskollärare. 
En förskola beskrev hur de involverade barnen i sin egen dokumentation genom att 
barnen själva fick ta bild på sitt bygge som de byggt. Sen fick barnet rita och måla sitt 
bygge på papper en så kallad ritning. Utifrån ritningen fick de prova att bygga i ett 
annat material.  Sen fick de bygga utifrån varandras ritningar.  Detta är ett sätt att ta 
hjälp av varandra och av varandras dokumentationer.   

Några av förskollärarna anser att pedagogisk dokumentation är svårt och det är något 
de inte har kommit så långt med. Deras önskan är att de kommer utveckla sin 
förmåga att använda sig av dokumentation mer i framtiden.  En förskollärare 
berättar: 

Dokumentationen får läggas åt sidan och tas sen, det är ju egentligen fel det 
också men det är så det ser ut. Mycket barn, inskolningar, vissa år fixar man 
det och vissa blir det mindre (Förskollärare Anna, 40 år). 

En förskollärare berättar hur hon tar hjälp av gamla dokumentationer för att få tips 
och hjälp om hur man kan jobba med teknik men även hur man kan göra pedagogisk 
dokumentation. En deltagare förtydligar: 

Det synliggör mitt arbete i verksamheten och mitt förhållningsätt till barnen 
(Förskollärare Ellen, 25 år). 

Surfplattan används av många förskollärare som verktyg när de dokumenterar genom 
att de tar bilder och filmar barnen. Några förskollärare har gjort dokumentationer 
tillsammans med barnen under tiden de undersökte hur en dammsugare fungerar. 
En förskollärare poängterar att när de har surfplattan med i vardagen fångar de 
lättare vad barnen säger och gör samt att barnen görs delaktiga i dokumentation. 
Barnen får göra pic collage, vilket är en form av dokumentation.  

5.  Analys och diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera och analysera resultatet mot den litteratur vi 
behandlat under punkt 2 och redovisa våra tankar om resultatet. Vi har valt att ha 
underrubriker för att göra det tydligare för läsaren att hitta i texten. 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur vardagstekniken tas tillvara i 
verksamheten på förskolan. Detta för att vi ville synliggöra hur mycket teknik det 
finns i vardagen. Samt att det inte behöver vara iscensatta aktiviteter, utan att det är 
viktigt att förskollärarna är med barnen för att kunna upptäcka och belysa tekniken 
som barnen är med om. Det är viktigt att förskollärarna sätter ord på den teknik som 
barnen är med om på förskolan, för att barnen ska få förståelse för att det är teknik de 
håller på med, för då finns förutsättningar för lärande.  
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Vi tycker att vi kan se att förskollärarna arbetar utifrån vad Forsell (2005) och 
Strandberg (2006) skriver om Dewey och Vygotskij teorier om barns lärande. Vi 
menar att de låter barnen får utforska, försöka och att förskolläraren är med som ett 
stöd och vara en medforskare tillsammans med barnet.   

5.1  Vardagsteknik i förskolan 
Vad som framkommit i vår studie och som vi håller med om är att Mylesand (2007) 
anser att teknik på förskolan kopplas samman med lek, men vuxna kopplar det oftast 
till bygg och konstruktion. Nordkvist och Powell (1997) menar dock att teknik inte 
bara är ett föremål utan det bygger på kunskaper och erfarenheter som i sin tur leder 
till att barnen i lek utvecklar nya kunskaper och erfarenheter. Enligt Strandberg 
(2006) menar Vygotskij att barnen lär sig genom att härma vad de sett andra göra. 
Detta är något som Björkholm (2011) tydliggör då hon menar att det inte går att skilja 
mellan lärande och lek. Vad vi kunnat utläsa från vårt resultat är att förskollärarna 
anser att teknik är vanligt förekommande i barns lek och att förskollärarna bör ta 
tillvara på de ögonblicken för att öka barnens intresse för teknik, detta är något som 
vi håller med om. Det vi funderar på är om förskollärarna inte visar och beskriver den 
teknik som finns på förskolan hur ska då barnen kunna utveckla en förståelse för den.  

Skolverket (2010) och Utbildningsdepartementet (2010) menar att om barn i tidig 
ålder kommer i kontakt med teknik som finns runt dem, detta kan göra att barnen 
kan få ökade kunskaper och en större nyfikenhet för teknik. Det framkom i vår studie 
att förskollärarna ansåg att barn bör få lära sig teknik i tidig ålder för att det kan ligga 
till grund för barnens fortsatta lärande. De menar att teknik är ett bra sätt att utmana 
barnen vidare, och att barnen utvecklar sin problemlösande förmåga och sitt kreativa 
tänkande. Vi tror precis som Bjurulf (2008) menar att när förskollärarna synliggör 
vardagstekniken för barnen blir den begriplig så att de kan använda sig av den teknik 
som finns runt omkring dem. Att förskollärare bör stimulera intresset för teknik 
genom att berätta för barnen vad de gör som är teknik men även att ge barnen tid att 
undersöka, upptäcka och för reflektion. Detta är även något som vi håller med de 
medverkande förskollärarna om. 

Det vi har sett genom vår studie är att alla medverkande förskollärare säger att teknik 
finns i allt och överallt, det är en naturlig del av vår vardag och främst i förskolans 
verksamhet. Björkholm (2007) tydliggör det och menar att teknik finns överallt, men 
i nästa stund säger förskollärarna att det är något som de måste göra eftersom det 
står i läroplanen. Då undrar vi om det handlar om bristande kunskaper och 
utbildning eller är det intresset för teknik som saknas för medverkande förskollärare? 
Förskollärarna i studien belyser vikten av vardagstekniken, att ta till vara på de olika 
situationerna som sker i verksamheten varje dag, genom att vara uppmärksam på vad 
barnen gör som är teknik. Björkholm (2007) anser att eftersom teknik finns överallt 
skapar det möjligheter för barnen att ta till vara på kunskaper och erfarenheter som 
de kan bygga vidare på. Stables (1997) menar att aktiviteter kan ge barnen ett ökat 
förtroende för teknik. Brogren och Jonasson (2010) belyser att förskollärarna bör 
veta varför och hur de gör en aktivitet, för att som Skolverket (2010) skriver ska 
kunna ta tillvara på barns frågor och erfarenhet om teknik, för att det ska bli 
meningsfullt för barnen. Vi tror att för att förskollärarna ska kunna sätta ord på och 
benämna den teknik de ser att barnen faktiskt gör, är det viktigt att förskolläraren är 
där barnen är. Vi tror på att förskollärarna bör vara medforskare tillsammans med 
barnen för att på så sätt kunna se det barnen gör, och för att kunna utmana dem 
vidare genom att föra samtal och ställa frågor. Detta är något som 
Utbildningsdepartementet (2010) och Mylesand (2007) lyfter och säger att om 
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förskolläraren visar intresse och samtalar med barnen kan det leda till vidare 
utforskning. Vi tror att det annars kan vara svårt att upptäcka och få syn på teknik 
som barnen gör. Vi tror även att om förskollärarna har ett intresse för teknik så är det 
lättare för dem att få syn på den. Har förskollärarna dessutom mer utbildning och 
mera kunskaper i teknik kan de lättare upptäcka den, vara mer uppmärksam och 
benämna de tekniska begreppen för barnen.  

Förskollärarna påtalar att det är stora barngrupper på förskolan och att barnen är där 
från morgon till kväll, och med det menar de att det är lätt att gå miste om de olika lär 
processer som barnen är med om i verksamheten, och tycker det är synd eftersom de 
skulle vilja hinna med att tag i så mycket mer. Vi tror att det är som Campner och 
Persson (2000) beskriver att förskolans klimat och miljö bör vara trygg och 
tillåtande. När man är stressad vilket man som förskollärare ofta är, tror vi att risken 
kan vara att man glömmer den vardagliga tekniken såsom hur dragkedjan fungerar. 
Vi har en förståelse för de stora barngrupperna och barnens långa dagar på förskolan, 
att det kan försvåra verksamheten, med detta menar vi att som förskollärare bör man 
bestämma vad som är viktigt och vad som man kan prioritera bort, för att 
verksamheten ska fungera på bästa sätt och för att miljön ska bli trygg och 
stimulerande för alla.  

5.2 Ålder, material och miljö 
Det framkom att det är en viss skillnad när det gäller lärandet i teknik för det yngre 
och äldre barnen. Förskollärarna menar att med de yngsta barnen är det här och nu i 
ögonblicket, med detta menar förskollärarna att de bör tänka på att benämna vad 
barnen gör men även att visa på och använda sig av olika begrepp inom teknik. De 
äldre barnen däremot är det mer att fånga deras intresse och utmana dem vidare 
genom att ställa öppna frågor och föra diskussioner med barnen samt reflektera 
tillsammans.  Genom diskussioner och experiment kan det leda till ett mer djupare 
och ingående samtal och att man kan samtala om föremål som inte är synliga just i 
stunden.  Den stora skillnaden vi kunde urskilja var att grundtanken i sig är lika 
överlag men att de arbetar olika med de olika åldersgrupperna. Skolverket (2010) 
anser att alla barn ska få lika möjligheter till att utmanas, stimuleras som ger dem 
chansen att tillägna sig nya kunskaper och erfarenheter. Vi anser att alla barn oavsett 
ålder ska få samma möjlighet att utveckla sitt intresse och kunskaper om teknik. 
Detta är även något som Skolverket (2010) lyfter fram att varje barn bör uppmuntras 
i sitt intresse för teknik och utmanas vidare. Något som vi tyckte var intressant som 
uppkom i vårt resultat var som en förskollärare berättar: 

Ska man utgå från majoriteten eller ska man ta till vara på det enskilda barnets 
intresse och försöka få fler barn i aktiviteten? (Förskollärare Kerstin, 43 år). 

Vi menar att som förskollärare bör man vara lyhörd och se till alla barns behov och 
intressen men samtidigt locka, intressera och inspirera de andra barnen till att vara 
med i andras aktiviteter och lekar. Det är även viktigt att låta barnen själva få en 
chans att utforska på egen hand.  

Vi tror inte att det är som Brogren och Jonasson (2010) beskriver att de äldre barnen 
är mer intresserade av hur och varför samtidigt som de yngre barnen lägger fokus på 
upplevelsen. Vi tror att barn oavsett ålder är nyfikna på vad, hur och varför något 
händer. Däremot håller vi med om det som Brogren och Jonasson (2010) menar att 
förskollärarna bör ge barnen tid och chans att fundera på vad som kommer att hända 
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i de iscensatta aktiviteterna oavsett ålder. Detta är även något som framkommit i våra 
intervjuer. 

Vi upplevde att det finns mycket material tillgängligt på förskolorna men att på de 
enskilda förskolorna kunde vi se att det var mer tillåtet att använda sig av materialet, 
det finns få eller inga restriktioner, medan på de kommunala förskolorna kanske man 
bara fick använda ett visst antal av materialet. Det framkom även av våra 
medverkande förskollärare och Björkholm (2007) och Nordkvist och Powell (1997) 
att det är viktigt att inte ge barnen en lösning på problemet utan att visa och låta 
barnen prova och försöka igen. Utbildningsdepartementet (2010) utvecklar det och 
menar att om barnen får möjlighet att undersöka och konstruera får de en ökad 
förståelse för teknik.  

När förskollärarna pratade om teknik betonade de vikten av att miljön ska vara 
tilltalande, utforskande samt att den bör förändras med jämna mellanrum. Det 
framkom även att materialet ska vara för alla barn och att det bör finnas varierande 
material som även det förändrars och byts ut. Enligt Skolverket (2010) ska 
förskollärarna ansvara för att miljön på förskolan ska vara stimulerande, utmana till 
olika former av aktiviteter, utforskande och lek med hjälp av olika former av material 
och tekniker. 

Material bör vara tillgängligt för alla oavsett ålder samt att materialet bör uppdateras 
med jämna mellanrum. Detta är även något som Skolverket (2010) och Mylesand 
(2007) och Björkholm (2011) poängterar att det bör finns olika typer av material och 
att miljön ska vara inbjudande och inspirerande.  

Det vi kunde utläsa som skilde den enskilda och de kommunala förskolorna var att 
det fanns en viss skillnad i förhållningssättet gällande hur materialet användes samt 
hur föränderlig miljön är. Det vi kunde tolka av de olika förskolornas svar var att på 
den enskilda förskolan var det friare att förändra och ta del av allt material medan på 
de kommunala förskolorna var det mer styrt och inte alltid så lätt att göra 
förändringar eller använda sig av materialet.  

De påtalade även vikten av att alla förskollärare har samma grundsyn om vad som är 
material och vad som är skräp, eftersom det framkom genom vår studie att det fanns 
delade meningar om detta. 

Det förskollärarna påpekade som viktigast var att miljön bör vara inbjudande och 
tilltalande för alla barn men miljön bör även vara tillåtande och underlätta barnens 
undersökande. Även Campner och Persson (2000) förtydligar att miljön bör vara 
tillåtande så att både barn och förskollärare respekterar varandras aktivitetet genom 
att inte förstöra eller städa undan den pågående processen eftersom det kan stoppa 
det fortsatta utforskandet. Vad vi har kunnat se under vår utbildning så utvecklas och 
fördjupas aktiviteterna om barnen inte behöver städa undan inför varje avbrott 
såsom samling eller lunch.  

5.3 Tekniska verktyg 
Ett tekniskt verktyg som våra medverkande förskolor använder sig av är surfplattan, 
de använder den till att spela spel som är pedagogiska men även för att fotografera 
och för att dokumentera. Nilsen (2014) menar dock att förskolläraren har en viktig 
roll för hur och om surfplattorna används, eftersom det framkom i hennes studie att 
det var skillnad mellan de olika åldersgrupperna. Vidare berättar Nilsen (2014) att 
skillnaden är att med de yngre barnen var det lekorienterade aktiviteter men med de 
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äldre barnen var det mer iscensatta aktiviteter på bestämda tider. Detta tolkar vi som 
att det är oftast med de äldre barnen det är styrda och iscensatta aktiviteter medan 
med de yngre barnen fångas det i ögonblicket i deras lek just där och då. Vi anser att 
alla barn oavsett ålder bör få möjlighet att upptäcka och utforska med hjälp av 
surfplattan.  

Förskolorna använder sig även av aktivboard som är en stor tavla på väggen, där 
barnen kan rita, skriva, titta på film och fotografier. Förskollärarna menar att de 
brukar koppla ihop surfplattan med aktivboarden för att alla barn ska kunna ta del av 
det som ska visas samt att barnen ska få chans att berätta eller visa för alla eller flera 
av sina kamrater. Detta tror även vi är ett bra sätt att ta hjälp av de olika verktygen 
tillsammans. Eftersom barnen fått använda sig av surfplattan för att fotografera. 
Surfplattan kopplas ihop med aktivboarden, för att på så sätt kunna göra så att alla 
eller flera kan bli delaktiga och samtidigt får kompisarna syn på det barnen vill 
synliggöra. Detta tror vi är ett bra lärtillfälle tillsammans för både barn och 
förskollärare. 

I dagens samhälle är barn väldigt vana vid att använda sig av olika tekniska 
hjälpmedel eller verktyg, som i detta fall surfplattan menar förskollärarna. Det är 
även något som vi håller med om eftersom vårt samhälle utvecklas väldigt fort framåt 
och där av även tekniken. Detta är något som även Mylesand (2007) och Hulten och 
Hagberg (2005) lyfter och anser att det är bra att uppdatera sig inom it, för att hänga 
med i den snabba utvecklingen för att på bästa sätt kunna använda oss av teknik som 
verktyg. Ett exempel är som en förskollärare berättar: 

Vi köpte in speglar som vi tänkte vi skulle titta och spegla oss i, men i stället för det 
började barnen trycka och dra med fingret på speglarna, de trodde ju att det var en 
Ipad (Förskollärare Ebba, 55 år). 

På våra medverkande förskolor använder de sig även av digitalkamera som även den 
kopplas samman med aktivboarden. Barnen får tillsammans med ett gosedjur ta hem 
digitalkameran för att dokumentera med foton vad barnet och gosedjuret är med om 
under en helg. Syftet med detta anser vi kan vara att barnen får prova att 
dokumentera med ett tekniskt verktyg som i detta fall är en digitalkamera, men även 
att de får visa och berätta för sina kamrater på förskolan genom att den kopplas ihop 
med aktivboarden. Detta anser vi är ett jättebra lärtillfälle där de både får visa vad 
barnet tycker är viktigt via sina foton men även att våga visa och berätta för sina 
kamrater på förskolan. Detta menar Campner och Persson (2000) kan göra att 
barnen får bättre tillit och ett bättre självförtroende genom att barnen får se sig själv 
på fotografiera samt filmerna. Mylesand (2007) menar också att barns språk kan 
utvecklas genom att de samtalar om bilderna. Här menar vi att det är viktigt att 
förskollärarna är med som stöd för barnen i deras berättande men även att de 
förklarar för barnen hur bilden från surfplattan kan visas på aktivboarden för att 
belysa tekniken. Bilderna skrivs även ut och sätts in i barnens pärmar och där ser de 
att barnen kan stå länge och titta och samtala med sina kamrater. Denna aktivitet är 
något som vi har sett genom våra tidigare erfarenheter att det brukar uppskattas av 
barnen men även av förskollärarna.   

Medverkande förskollärare menar att de tycker att de är lite dåliga på att använda sig 
av aktivboarden, vissa påtalar att den finns på en annan avdelning, andra att den har 
krånglat därför använde de sig inte av den så mycket som de skulle egentligen vilja. 
Både Sundberg och Spante och Stenlund (2011) och Beauchamp (2004) menar att 
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aktivboarden har införts för fort och med för lite utbildning och för lite tid, för att 
förskollärarna ska kunna bli bekväma med det nya verktyget. Vi själva har inte använt 
oss av aktivboarden så mycket och känner oss lite osäkra på den, men är villiga och 
nyfikna på att använda den i vårt arbete på förskolan. Vi menar även som 
förskollärarna att det är ett bra verktyg som hjälp vid dokumentation men framför 
allt vid reflektion. Flertalet förskollärare efterlyste mer utbildning samt tid att 
experimentera med de nya verktygen. Detta är även något som Sundberg och Spante 
och Stenlund (2011) och Beauchamp (2004)och Hulten och Hagberg (2005) har 
kommit fram till i deras undersökningar om att det behövs mer utbildning innan de 
tekniska verktygen implementeras i förskolan.  
 

5.4 Förhållningssätt 
Utbildningsdepartementet (2010) menar att barnen speglar sig i förskollärarna och vi 
menar därför att det är viktigt att förskollärarna har en positiv syn till teknik för att få 
barnen mer intresserade och nyfikna på teknik i förskolan. Detta menar Skolverket 
(2010) kan göra att barnen utmanas vidare i sitt lärande. Beroende på vilket 
förhållningssätt man har som förskollärare kan man förändra aktiviteterna både till 
det positiva men även till det negativa. Björkholm (2007) menar då att teknik ofta 
uppfattas som svårt och tråkigt och då upplevs det negativt.  

I vår studie framkom det att förskollärarna ansåg att det är viktigt att alla arbetar åt 
samma håll i arbetslaget. Genom att höja sin kunskapsnivå, och att gå utbildningar 
och kurser kan det ändra synen på teknik. Från att ha tyckt att teknik varit svårt och 
tråkigt, så kan det ändras till att de tycker det är lätt och roligt. Vi tror att det då är 
lättare att synliggöra vardagstekniken på förskolan, som egentligen har funnits där 
hela tiden. En av förskollärarna nämnde workshops som en bra form för att lära sig 
upptäcka vardagstekniken. Björkholm (2007) anser att teknik finns i vardagen men 
att det kan vara svårt att upptäcka den, med det menar Björkholm (2007) att genom 
reflektion kan det ge en ökad kunskap om teknik. Enligt Hulten och Hagberg (2005) 
behöver förskollärarna ha en kontinuerlig kunskaps förbättring eftersom det sker en 
sådan stor förändring inom teknik. Björkholm (2011) däremot skriver att 
förskollärarna bör ha en viss kunskap för att kunna ställa frågor till barnen men att 
de även lär sig i processen tillsammans med barnen.  

Utbildningsdepartementet (2010) lyfter fram att trots att alla barn får samma 
förutsättningar bör förskollärarna vara medveten om att barn tar till sig saker på 
olika sätt, och därför är det viktigt att förskolläraren finns med som stöd i barnens lek 
och aktiviteter. De medverkande förskollärarna menar att de ändrar sitt 
tillvägagångssätt beroende på hur barnet är, för att på bästa sätt kunna möta barnet 
där det är just då, oavsett barnets ålder. Vi tror precis som Mylesand (2007) säger att 
barn måste få prova, reflektera och dra egna slutsatser men att förskollärarna bör 
vara med och stötta barnen i deras upptäckter. Detta är något som Brage och Linde 
(2012) beskriver att förskollärare är en medforskare i barnens lärande. Enligt Forssell 
(2005) menade Dewey att barn lär sig genom att få stöd och vägledning av någon som 
är mer kunnig. Vi anser att det är viktigt att kunna synliggöra tekniken både för sig 
själv men även för barnen för att vi alla ska kunna få större förståelse men även för 
att kunna fortsätta utvecklas. 

5.5 Pedagogisk dokumentation  
Det som framkom genom vår studie var att de flesta förskollärare ansåg att den 
pedagogiska dokumentationen används både som stöd för barnen men även för 
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förskollärarnas utveckling. De menar eftersom pedagogisk dokumentation är något 
som man kan gå tillbaka till och utvärdera vad man har gjort som var bra eller mindre 
bra, för att på så sätt ta lärdom av det och få syn på sitt lärande, men även för att 
utvecklas i sitt eget arbete som förskollärare. Vi instämmer med det som Mylesand 
(2007) belyser att dokumentation kan vara en hjälp för förskolläraren att synliggöra 
barnens lärprocesser. De kan även vara till hjälp att utmana barnen vidare i sitt 
lärande. Det vi kunde se var att förskollärarna lyfte dokumentation i sig inte bara hur 
de synliggör tekniken för barnen genom dokumentationen. De menar att genom 
dokumentation synliggörs all form av lärande, både hos barn och hos förskollärare.  
 
Mylesand (2007) och Åberg och Taguchi (2005) anser att reflektion är en viktig del i 
processen för att synliggöra sitt eget och barnens lärande samt att man skapar nya 
förståelser tillsammans. Genom reflektion kan man även ta del av varandras tankar 
och åsikter. Åberg och Taguchi (2005) poängterar att genom reflektion och 
dokumentation kan det synliggöras att samma aktivitet kan uppfattas på olika sätt. 
Detta anser vi är viktigt, att förskollärarna är öppna och lyssnar in sina kollegor 
eftersom man kan se samma aktivitet eller tillfälle på så olika sätt. Genom reflektion 
tillsammans kan man då få syn på andra saker som man inte uppfattat just då, men 
eftersom alla kan se så olika på saker kan en kollega synliggöra det för mig så jag får 
syn på det. Därför är det bra att dokumentera och skriver ner det man ser för att 
kunna påvisa det. Det är även något som Brogren och Jonasson (2010) anser är ett 
bra sätt vid dokumentation. Genom att skriva det som gått bra och mindre bra menar 
de är sätt att kunna utveckla verksamheten men även utvecklas som förskollärare.  

Förskollärarna berättar att barnen ofta står och tittar på bilderna och utifrån sina 
språkliga kunskaper samtalar med varandra om vad de gör på bilderna. Brogren och 
Jonasson (2010) menar att barn kan ta hjälp av dokumentationen som ett verktyg för 
att kunna berätta och reflektera för och med sina vänner. Vissa medverkande 
förskolor använder sig av dokumentationsbilder för att föra barnen vidare i sitt 
lärande.  Skolverket (2010) skriver att barn ska ges möjlighet att reflektera. Barn skall 
även få möjlighet att bli förtrogna med olika former av medier, texter, bilder för att 
kunna samtala och förstå dem.  Medverkande förskollärare menar att det tar hjälp av 
tekniska verktyg för att dokumentera samt att de låter barnen göra sina egna 
dokumentationer med hjälp av Pic collage och surfplattan. Campner och Persson 
(2000) anser att när barnen får se sig själva i dokumentationen, ger det barnen en 
känsla av bekräftelse och att de får självförtroende och tillit till den egna förmågan, 
som ligger till grund för att lära sig nya saker.  

Teknikföretagens rapport (2005) påvisar att förskollärarna bör inspirera barnen och 
få dem intresserade för teknik för att de i sitt kommande yrkes liv ska kunna välja ett 
arbete som är inriktat mer på teknik. Det vi kunde se var att förskollärarna och 
Teknikföretagens rapport (2005) har samma syn på att barnen behöver börja tidigt 
med teknik för att få en grund att bygga vidare på.   

5.6 Fortsatt forskning  
Vad vi efterlyser är mer forskning kring de olika tekniska verktygens konsekvenser 
för lärandet i förskolan, eftersom vi inte har lyckat hitta så mycket forskning om 
surfplattor och aktivboards. Det som har väckt vår nyfikenhet när det gäller användet 
av surfplattor och datorer är följande: Lär sig barn fortare att läsa och skriva? Blir de 
mer kritiska till vad de ser eftersom de ständigt blir bombarderade av reklam och 
information eller blir de avtrubbade och något som bara finns i bakgrunden? 
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5.7 Utvärdering av metod 
Den metod vi valde i denna studie var kvalitativa intervjuer. Det vi upplevde som 
svårt var att analysera och förklara det insamlade materialet, vi kunde inte finna 
någon analysmetod som stämde in på vår studie. Det som vi upplevt som positivt i 
studien var intervjuerna eftersom med intervjuer kan följdfrågor ställas samt att 
medverkande förskollärare har större möjlighet att fundera och vidarutveckla sina 
svar. Det vi skulle ha kunnat göra annorlunda var att medverkande förskollärare 
kunnat få intervjufrågorna i förväg för att på så sätt kunnat vara ännu mer förbered 
och svarat mer utförligt på frågorna.   

Det vi upplevde som negativt i vår studie var att det var svårt att de medverkande 
förskollärare kunde gå ifrån verksamheten och få tid för intervjuerna. Svaren vi fick 
var bra men vi saknade utförligare svar. Eftersom svaren var så lika många gånger 
blev det svårt att få ett stort och varierande resultat, hade det däremot funnit fler 
motsägelser eller tid till uppföljnings intervjuer, kunde resultatet sett annorlunda ut. 
Eftersom tidsramen var så snäv skulle vi ha uppskattat att förskollärarna som skulle 
medverka i studien skulle ha blivit upplysta och informerade mycket tidigare för att 
underlätta för både dem och oss.  

6. Slutord 
Alla medverkande förskollärare poängterar att om de inte tänker att det är teknik de 
gör, riskerar de att glömma vardagstekniken som till exempel att dra upp eller ner en 
dragkedja. Förskollärarna påpekar att de ofta gör teknik för stort eller för svårt, 
därför tolkar vi det som att det är därför förskollärarna ifrågasätter om alla målen i 
läroplanen måste uppfyllas redan på småbarns avdelning? 

Det överaskade oss att förskollärarna var så medvetna om teknik och att 
vardagstekniken är en naturlig del av verksamheten i förskolan. Det är både 
oroväckande och roligt att de uttryckte att de kunde mer om vardagsteknik än vad de 
trodde. Oroväckande menar vi att det är tråkigt att de inte tror på sig själva mera och 
inte tar fram det i verksamheten, med att det är roligt menar vi att de har fått upp 
ögonen för att teknik inte är så svårt utan att det är roligt och en del av vardagen. Det 
vi även kunde se var att förskollärarnas tankar om teknik hade ändrats sedan vi 
utförde vår pilotstudie. Deras medvetenhet om vardagstekniken hade fördjupats. De 
var väl medvetna om att deras förhållningssätt hade stor betydelse för hur de agerade 
och arbetade med teknik. De överraskade även sig själva genom att teknik blev mer 
tydligt för dem i intervjuen. Genom våra intervjufrågor tror vi att förskollärarna 
synliggör tekniken mer samt reflekterar kring teknik i förskolan både med sig själv 
men även med sina kollegor. Detta tror och hoppas vi har betydelse för deras fortsatta 
utveckling inom teknik.  
Det vi har kommit fram till är att förskollärarna och tidigare forskning påtalar att det 
krävs mera utbildning inom teknik, men även att få tid och att få öva och bli förtrolig 
med tekniken på förskolan samt att det ska bli en naturlig del i verksamheten. 

Konsekvenserna från vårt resultat som vi tar med oss i vårt kommande yrke som 
förskollärare är att synliggöra tekniken som finns i vår vardag som till exempel att 
öppna och stänga en dörr eller använda sig av en potatispress och så vidare. Men 
framförallt att vara en nyfiken och lyhörd medforskare tillsammans med barnen.  
Vi väljer att avsluta denna studie med två citat från två av de medverkande 
förskollärarna som vi anser är väldigt talande. 
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Om man då inte tänker teknik, så skulle man överhuvudtaget inte reflektera 
över att det är teknik de håller på med (Förskollärare Vera, 51 år). 

Eftersom tekniken är en stor del i dagens samhälle, vi behöver kunna 
behärska viss teknik så som datorer och surfplattor och så vidare 
(Förskollärare Ebba, 55 år). 
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Bilagor 

Bilaga1- missivbrev 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som heter Ulrika Lööv och Camilla Grip. Vi ska göra 
en studie som kommer att ligga tillgrund för vårt själständiga arbete. Denna studie 
innefattar intervjuer av förskollärare med fokus på hur förskollärarna tar tillvara på 
teknik i ögonblicket på förskolan. Denna studie vill vi göra för att synliggöra ämnet 
teknik och hur den tas tillvara i verksamheten.  Intervjun beräknas ta ca 20 – 30 min 
och kommer att spelas in. Inspelningarna av intervjuerna är bara till för vår skull och 
kommer inte att spelas upp för någon annan. Efter sammanställningen kommer allt 
material makuleras efter avslutad kurs. Denna studie är helt frivillig. Deltagandet är 
anonymt och det kommer inte vara möjligt att identifiera enskilda förskollärares eller 
förskolors medverkan. Denna studie kommer att publiceras på Diva som innebär att 
det kommer att bli ett offentligt dokument. 

Förslag på dagar för intervju: 
v.48 
Måndag 24/11-14. 
Tisdag 25/11-14. 
Onsdag 26/11-14. 
v.49 
Måndag 1/12-14 
Tisdag 2/12-14 
Onsdag 3/12-14. 
  
Vi ringer er på måndag 24/11-14 för att boka dag och tid.  

Med vänlig hälsning 

Camilla Grip och Ulrika Lööv 

 

Vid frågor kontakta vår handledare:  
Mia Heikkilä  
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Bilaga 2- Intervjufrågor 

 

Intervju med förskollärare inför självständigt arbete 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur tekniken tas tillvara i ögonblicket- 
fångas det i ögonblicket eller är det i de iscensatta aktiviteterna? Enligt läroplan för 
förskolan bör barnen utmanas i aktiviteter och i lek men samtidigt locka och utmanas 
i sitt lärande som även främjar barns lärande och utveckling inom teknik.  

Bakgrundsfrågor 

Ålder? antal år i yrket? Antal år på nuvarande förskola? 
 
Intervjufrågor 

1. Varför teknik i förskolan? 

2. När synliggör ni tekniken för barnen, är det i ögonblicken eller är det i 
iscensatta aktiviteter? 

3. Hur stimuleras barnens intresse för teknik i förskolan? 

4. Hur arbetar ni med teknik i de olika åldersgrupperna 

5. Hur tänker du kring de yngre barnen (ettåringarna) när det gäller teknik? 

6. Arbetar du annorlunda/ på olika sätt med teknik utifrån barnens ålder? 

7. Berätta hur du gör? 

8. Hur tar ni tillvara vardagstekniken? T.ex. bakning, dammsugning 

9. Vilka material erbjuds? Finns det utrymme för barnens skapande och 
byggande material? 

10. Tror du att ditt förhållningssätt till teknik kan påverka barnen? Om du tex har 
en negativ el en positiv bild av teknik. 

11. Använder ni er av pedagogiska dokumentation som stöd för att hjälpa barnens 
förståelse för teknik, i så fall hur? 

 

 

 

 

 

 


