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Abstract  
The purpose of the study is to gain knowledge about how to work with technology in 
preschool, by interviewing educators who work a lot with technology in preschool. 
The study focuses on the educators' experiences and skills in technology in preschool. 
Two educators from two different preschools were interviewed with  interviews as a 
method. The result of my study shows that technology can be placed at different 
levels depending on the age of the child. The results show that there are very 
common moments that are technology that you may not really think of is technology 
in the preschool, such as pulling up the zipper, flushing the toilet and getting a pedal 
bucket is technology as you do every day. The result also shows that you can get 
technology in a fun and easy way through themes.  
 
Keywords   
Technology in preschool, educator, children 
 
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 
Sammanfattning  
Syftet med studien är att få kunskap om hur man kan arbeta med teknik i förskolan. 
Studien fokuserar på pedagogernas erfarenheter och kunskaper inom teknik i 
förskolan. Två pedagoger från två olika förskolor intervjuades med 
semistrukturerade intervjuer som metod.  
 
Resultatet i studien visar att teknik kan läggas på olika nivåer beroende på barnets 
ålder. Resultatet visar att det finns mycket vardagliga moment som är teknik som 
man kanske inte riktigt tänker på är teknik i förskolan, som att dra upp dragkedjan, 
spola i toaletten och få upp en pedalhink. Resultatet visar även på att man kan få in 
teknik på ett roligt och enkelt sätt genom exempelvis teman. Tidigare forskning visar 
att rolig teknik i tidig ålder kan göra barnen nyfikna på teknik, att det ger dem en 
bättre inställning till teknik i ungdomen. 
 
Slutsats: Teknik går att introducera redan i tidig ålder, teknik kan vara enkelt, teknik 
finns överallt, teknik kan vara kul.    
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Inledning 
Under VFU perioderna har man inte kunnat se att man arbetat mycket med teknik i 
förskolan. Pedagogerna har tyckt teknik är komplicerat och svårt, de vet inte hur de 
ska arbeta med detta i förskolan samt göra det barnanpassat. De gör en koppling till 
skolans tekniklektioner, som de tyckt varit svåra. Det kan handla om okunskap om 
vad teknik i förskolan är för något. Därav kom nyfikenheten att studera hur några 
förskolor arbetar med teknik, för att få bredare kunskap på hur man kan arbeta med 
teknik och få bort känslan av att teknik är svårt och komplicerat. 
 

Syfte  
Syftet med studien är att få kunskap om hur man kan arbetar med teknik i förskolan. 
 

Frågeställningar 
Vad anser pedagogerna är teknik i förskolan?  
Hur arbetar pedagogerna med teknik i förskolan?  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
Begreppet teknik 
 
Sundin (2006) hävdar att teknik har funnits ända sen Homo sapiens levnad. Teknik 
kom antagligen till genom att Homo sapiens upptäckte att en avbruten pinne är bra 
nog att gräva i jorden med. Med tiden har pinnen sedan utvecklats till en spade. 
Många saker som uppkom förr har haft stor betydelse för utvecklingen idag. Enligt 
Ginner (2013) kan teknik i förskolan handla om hur man gjorde förr och hur man gör 
nu. Hur morfar och mormor gjorde, hur barnen kommer göra när de blir stora. Det 
kan handla om hur transporter, tvätt, matlagning såg ut förr och hur den ser ut nu, 
hur det har utvecklats. Enligt Sundin (2006) är de fem enkla maskinerna något av de 
största som hjälpt till mest i utvecklingen. De fem enkla maskinerna är kilen, 
hävstången, lutande planet, skruven och hjulet. Till exempel har lutande planet blivit 
en rutschkana, från början hjälpte den till att frakta saker, skruven har blivit något 
att bygga med eller att vispa med (elvispen), förr var skruven en hjälp att få upp 
vattnet med. Homo sapiens uppfinningen av teknik har lagt grunden för den tekniska 
utvecklingen vi har idag. 

 
Persson (2011) anser att ämnet teknik har ett rykte om sig, att teknik ska vara svårt, 
krångligt och abstrakt. Vart vi än går så har vi teknik runt oss. Eftersom vi har det 
runt oss så borde vi vara nyfikna och vilja utforska detta vidare, men så är det inte 
alltid. Det råder försiktighet och skeptisk attityd av många pedagoger. Detta blir 
tydligt när man kollar på hur lite utrymme teknik får i förskolan. Ryktet kan ändras 
om man får mer kunskap om teknik i förskolan. För att veta hur man ska jobba med 
teknik så måste man veta vad teknik är. Ginner (2013) beskriver och definierar 
ämnet teknik så här: Teknik är något som människan har skapat för att tillfredsställa 
behov eller lösa problem. Denna definition av teknik skiljer sig enligt Ginner (2013) 
från ämnet naturvetenskap som är att förklara fenomen i naturen som inte är 
människoskapad. Nationalencyklopedin (NE) beskriver teknik som en 
sammanfattande benämning, människan använder sig av fysiska föremål för att 
metodiskt tillfredsställa sina önskningar 
(Nationalencyklopedin, teknik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/t
eknik,hämtad 2017-05-22). Ginner (2013) nämner att man som pedagog måste ha 
koll på denna definition för att kunna arbeta med teknik i förskolan. Det kan annars 
bli mycket naturvetenskap och inte teknik, fast man som pedagog tror att man 
arbetar med teknik. Enligt Sundin (2014) är teknik inte endast maskiner och verktyg 
utan det kan också handla om skålar, burkar och andra saker som man kan samla 
och spara saker i. Persson (2011) påstår att om man ska väcka nyfikenhet och ge 
utrymme för teknik i förskolan, måste man som pedagog veta att teknik är roligt och 
inte alls komplicerat. 
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Vilken teknik möter barn tidigt? 
Barn möter teknik tidigt i livet, de möter teknik genom leksakerna, elektroniska 
leksaker som spelar, låter, lyser och rör sig, de möter också speldosor, och 
sängmobiler. Sedan möter barnen tv apparater, ipad, telefoner samt data spel. Barns 
nyfikenhet främjas av att barnen kommer i kontakt med dessa tekniker tidigt. 
Barn lär sig genom att leva, försöka och göra fel, därför finns dessa tekniska prylar på 
förskolan. När tekniken används på rätt sätt påverkar det utvecklingen positivt. 
Tekniken som barnen möter på tidigt gör lärandet mer meningsfullt och roligt 
Fatma Yaşar Ekici (2016). 
 
 

 Teknik i förskolan 
Skolverket (2015) hävdar att teknik ska integreras och uppmärksammas i all 
verksamhet utifrån barnens intresse, erfarenhetsvärld, motivation och drivkraft att ta 
reda på kunskap. Teknik liksom allt annat man gör i förskolan ska genomföras 
genom lek. Teknik och naturvetenskap ska inte vara undervisning. Som allt annat ska 
barnen lära och förstå teknik genom lek. Ginner (2013) menar att teknik är vanligt i 
barnens lek, barnen bygger, provar och undersöker. Som förskollärare kan man 
under leken leda barnen vidare, komma med förklaringar och utveckla leken. 
Skolverket (2015) menar att om pedagogerna är närvarande i barnens lek kan de 
hjälpa barnen att få upplevelser och tekniska begrepp sätts samman. Till exempel om 
pedagogen är närvarande i sandlådan så kan sandlådeleken bli utforskande och man 
kan jämföra blöt och torr sand. 

 

Styrdokumenten om teknik 
Utbildningsdepartementet (2010) skriver att när läroplanen reviderades 2010 fick 
teknik samt naturvetenskap större vikt och en framskjuten plats i läroplanen. Detta 
står i den nya reviderade läroplanen för förskolan (2016),  

” •förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja 
teknik i vardagen och utforska hur enkelteknik fungerar, 
•utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika 
tekniker, material och redskap ” 
(Skolverket, 2016). 

 

Vad säger barnböcker om teknik?  
Biblioteket har mycket faktaböcker om teknik som är på barnnivå. Holzwarth-
Raether (2007) ger massor av information om hur saker och ting i våra hem 
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fungerar. Det finns flikar som man kan öppna och se hur maskinerna ser ut på 
insidan. Holzwarth-Raether (2007) svarar på de svåra frågorna som barnen har om 
sakerna i våra hem. Det fanns också många böcker om hur saker fungerar, t.ex. har 
Jennings (1992) en faktabok för barn om hur byggnadsmaskiner fungerar. En annan 
bok som är väldigt bra för att få tips och hjälp på hur man kan jobba med teknik i 
förskolan, samt vad teknik i förskolan är för något är Teknikgrytan av Persson (2011). 
Persson (2011)  ger tips på hur man kan komma igång med arbetet kring teknik i 
förskolan och ger även tips på enkla och roliga aktiviteter och experiment som har 
med teknik att göra. Till exempel visar Persson (2011) hur man kan bygga en 
paddelbåt, hur man kan göra sked-katapult, i denna övning använder man 
hävstångsprincipen. Persson (2011) ger tips och idéer på aktiviteter och experiment 
som har kopplingar till de fem enkla maskinerna, och förklarar vilken enkel maskin 
man använder och varför det är just den. Hagland (1997) har också en bra bok om 
vad som är teknik i förskolan. Rita och konstruera är teknik. Man kan i förskolan 
enkelt till exempel bygga en bro. Man får in många olika tekniska tillämplingar om 
man först ritar ned en ritning på bron, för att sedan göra en modell av bron, det kan 
vara av olika material som lera, glasspinnar, kartong m.m. Hagland (1997)  ger 
många förslag på hur man kan undersöka teknik i förskolan. Hagland (1997) ger kort 
fakta och sedan följer det frågor till barnen; det kan handla om hur de skulle kunna 
ta sig till förskolan med hjälp av vinden. Svaren barnen säger kan man som pedagog 
ge förslag på att man kan testa, förutsatt att det är genomförbart. 
 
 

Tidigare forskning inom teknik 
Skolverket (2015) påstår att forskning inom teknik i förskolan inte har kommit långt 
i Sverige. Däremot har det gjorts mer forskning inom teknik i förskolan 
internationellt. Under 2010 så ökade antalet vetenskapliga studier inom teknik, det 
håller också på att fortsätta att öka. 
 
Forskning av Plowman och Stephen (2013) har gjorts inom teknik i Skottland. I 
Skottland ville de få pedagogerna medvetna om hur man kan arbeta mer med teknik 
än bara låta de sitta framför en dator. Lindahl (2003) forskning visar på att faktorer i 
barnens barndom inom teknik kan påverka inställningen till ämnet senare i livet. 
Enligt forskaren Lindahls (2003) har andelen elever som väljer gymnasium som har 
teknik inriktat ökat genom tiderna, men ungdomarnas negativa inställning till ämnet 
är fortfarande högt. Lindahl (2003) forskning visar att grunden till vår inställning 
och kunskap inom ämnet teknik utformas redan i förskolan. Plowman och Stephen 
(2013) menar att barn i tidig ålder (tre- sex år) förväntas att upptäcka vad tekniken 
kan göra, att tekniken kan hjälpa dem att presentera sina idéer och undersöka hur 
tekniken kan användas för att kommunicera genom lek och strukturerade aktiviteter. 
Plowman och Stephens (2013) forskning visar på att vuxna tror att barn vet mer om 
teknik än vad de själva kan, men så är inte fallet. Barn behöver handledning av 
vuxna. Lindahl (2003) menar att om pedagogerna kan ge en rolig bild av teknik kan 
också fler bli duktiga och intresserade inom ämnet. Plowman och Stephen (2013) 
menar att om små barn ska förstå och hantera teknik självständigt, måste 
pedagogerna vara närvarande och introducera teknik för barnen först. Plowman och 
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Stephen (2013) forskning visar på att pedagogerna behövde ha stöd och material 
samt guidningar hur de kunde arbeta mer med teknik i verksamheten.  
Lindahl (2003) forskning visade också att undervisningens form inom teknik gör att 
ungdomarna tappar intresset för teknik. Lindahl (2003) menar att man bör se över 
hur man undervisar teknik för barnen redan i låg ålder, om man gör det intressant 
och roligt från första början kan intresset och kunskapen ändras. Lindahl (2003) 
menar också att hemmet har en påverkan på barns och ungdomars attityd till 
teknik.  Plowman och Stephen (2013) forskning utgick från sociokulturellt 
perspektiv. Perspektivet beskriver hur faktorer som materiella ting samt 
interaktioner med vuxna kan forma lärande upplevelser. Forskningen kom fram till 
att det var därför det var viktigt att pedagogerna i Skottland fick in mer teknik i 
verksamheten, med betoning på lärarstyrda/närvarande pedagoger i leksituationer 
som innehåller ämnet teknik. 
 
 

Teoretiska utgångspunkter 
Jag har valt att titta på Lev Vygotskij sociokulturellt perspektiv. Denna teori har varit 
med och påverkat grunden till läroplanen. Teorin går ut på att människor lär sig 
tillsammans och i samspel med andra (Kroksmark, 2003). Vygotskij (1995) hävdar 
att den blivande människan kan uppnå allt med hjälp av den skapande fantasin. 
Kroksmark (2003) menar att i Vygotskij teorin antar man att människan har reflexer 
och psykologiska funktioner redan från födseln. Dessa reflexer och psykologiska 
funktioner förändras och utvecklas genom kulturella verktyg. Ett exempel på detta är 
enligt Kroksmark (2003) språket, som inom Vygotskij teorin ansågs vara den 
viktigaste symbolen. Inom Vygotskij teorin påstås att psykologisk utveckling tar som 
utgångspunkt att människan alltid kan ändras och utvecklas. I alla situationer kan 
människor utveckla erfarenheter och kunskaper från andra.  
 
I Vygotskij sociokulturellt perspektiv ingår den proximala utvecklingszonen, som är 
indelade i 4 steg. Steg 1 handlar om att man utvecklas med hjälp verktyg av någon 
som kan lite mer än sig själv, till exempel en pedagog. Steg 2 handlar om att man 
utvecklas av sig själv, man har blivit så kunnig inom något så man kan lösa 
problemen själv. Steg 3 handlar om att det man har lärt sig och är duktig på, görs 
automatiskt. Steg 4 handlar om att barnet gör en recursiv loop, barnet återgår till 
steg 2 (Kroksmark, 2003). Vygotskij (1995) hävdar att alla människor är kreativa och 
kan under rätt uppmuntran och omständigheter från någon som kan lite mer, 
utveckla skaparglädjen. Vygotskij (1995) hävdar att lek är barnens livsskola, lek är 
centralt i alla Vygotskijs resonemang. 
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Urval  
Tips på tre olika förskolor som arbetar mycket och medvetet med teknik kom in från olika 
personer. Utav dessa tre tackade endast två ja till att delta i studien. Två utbildade 
förskollärare från två olika förskolor intervjuades. För att få att besvara på syftet och 
frågeställningarna krävs det pedagoger från förskolor som arbetar mycket och medvetet med 
teknik. Syftet med studien var att få fram hur man kan arbeta med teknik i förskolan, därför 
gjordes detta val. En del förskolor närliggande förskolor som har fått frågan om de arbetar 
med teknik har svarat att de lägger fokus på vardagliga lärandet och att få en fungerande 
grupp och där av inte arbetar speciellt med teknik.  
 

Metod och val av metod 
Intervju användes som metod. Pedagogerna från två olika förskolor intervjuades. Det 
finns enligt Bryman (2011) olika intervjusätt att välja på, semistrukturerade 
intervjuer som studien använder fokuserar på intervju personens tankar. Man har 
bara några få planerade frågor, resten blir följdfrågor som bestäms utifrån svaren 
(Bryman, 2011). 
 

Val av metod 
I studien valdes semistrukturerade intervjuer eftersom man ville få fram hur man 
kan arbeta med teknik i förskolan. Syftet är att få fram pedagogernas tankar och 
erfarenheter på teknik i förskolan, därför fungerar denna intervjumetod bäst. Några 
få öppna frågor frågades och ibland ställdes även följdfrågor. Denna metod ger 
pedagogerna chansen att prata utifrån sina erfarenheter, det blir inte så styrt vad de 
ska prata om. Om observation hade varit metoden, hade det inte blivit samma 
resultat eftersom jag har svårt att veta vad som är teknik i förskolan. Om man då har 
observation, kan man inte säga att det här och det är teknik, eftersom man inte har 
någon aning om vad som är teknik. 
 
 

Etiska överväganden inom metodval  
Det hade varit intressant att intervjua barnen vad de tycker att de gör för aktiviteter 
och höra om de gör de aktiviteter som pedagogerna påstår att de gör med barnen. 
Men eftersom man då behöver samtycke från båda föräldrarna och från barnet själv, 
kan det ta tid att få in dessa. Det kan även vara svårt för barnet att avgöra om de 
verkligen vill delta och känna att det är frivilligt. Det kan bli att de känner sig 
tvingade att delta. Det kan också bli svårt att få de att förstå att de får säga nej eller 
att de inte orkar vara med på hela intervjun. Därför valdes att endast intervjua 
pedagogerna. Att inte spela in intervjuerna var också ett etisk övervägande inom 
metodvalet. Av erfarenhet känner sig många nervösa över hur inspelningen kommer 
att förvaras. Samt att samtalet inte blir lika naturligt vid nervositet, saker glöms bort 
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eller det sägs något som inte stämmer för att man vill prestera bra när man vet att 
det spelas in. Detta kan påverka resultatet. Det kan också bli svårare att få samtycke 
eftersom det kan vara svårt att övertyga pedagogerna att inspelningen kommer 
förvaras väl. Om inspelningen skulle råka hamna i fel händer kan det vara lätt att 
identifiera vem det är som pratar, Detta handlar om konfidentialitetskravet, att 
matrialet ska vara förvarat och oåtkomligt för obehöriga, därför valdes att endast 
intervjua och ta anteckningar.  
 

Genomförande 
Personer som visste vilka förskolor som arbetar med teknik gav tips och 
kontaktuppgifter till förskolorna. Ett informationsbrev skickades ut till pedagogerna 
på förskolorna, med beskrivning om hur det kommer gå till, syftet och information 
om de fyra etiska principer som jag förhåller mig till. Informationsbrevet finns som 
bilaga. Ingen utav förskolorna svarade på mailet. Efter några dagars väntan ringdes 
förskolorna upp. Ena förskolan hade sätt mailet och skulle maila en tid som passade. 
Den andra förskolan hade inte sätt mailet, pedagogen frågade några frågor för att 
försäkra sig om syftet och hur det går till innan denna gav samtycke, samt delgav en 
tid. De fyra etiska principerna jag förhåller mig till är: 
 

1. Informationskravet; jag informerar deltagarna om syftet och hur allt kommer 
att gå till. Pedagogerna fick information gavs genom mail, informationsbrevet 
togs även med till pedagogen som inte läst mailet. Detta gjordes för att 
försäkra mig om att pedagogen fått informationen. 

2. Samtyckeskravet; de deltagare som väljer att delta samtycker till att vara med 
i intervjuerna, de samtycker till att de har fått information och förstår att 
deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta när som helst. Avbrytandet 
kommer inte att ifrågasättas. Samtycket gavs genom telefonen genom att de 
valde att delta. Samtycke gavs även på plats då pedagogerna fick frågan om de 
läst och förstått informationsbrevet.  

3. Konfidentialitetskravet; deltagarna har fått information om att alla 
personuppgifter kommer att kodas, all data kommer att vara förvarat och 
oåtkomligt för obehöriga. Vid färdigt och godkänt examensarbete kommer allt 
insamlat material att förstöras. I denna studie frågas inte om ålder, namn eller 
andra personuppgifter. Namnet som kom upp när vi hälsade, bytes ut mot 
pedagog 1 och pedagog 2.  

4. Nyttjandekravet; deltagarna har fått information om att all data som samlas in 
endast kommer att användas till examensarbetet. Det framgick tydligt vid 
telefonsamtalet att insamlingsdata kommer användas till examesarbetet. 

Information om dessa fyra etiska principer finns att läsa om i vetenskapsrådet god 
forskningssed (2011). 
 

Ingen utav pedagogerna ifrågasatte de etiska principerna, de verkar ha förstått dessa.  
Intervjuerna gjordes med pedagogerna i respektive avdelning för att göra de så 
trygga och avslappnade som möjligt. Jag åkte dit lite innan avtalad tid för att vi skulle 
kunna lära känna varandra lite och inte känna stress med att hitta plats att sitta på. 
Att åka tidigare kändes skönt eftersom förskolan och rätt avdelning kunde hittas i 
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lugn och ro. Sakerna kunde också plockas fram i lugn och ro. Väl på plats presenteras 
det hur det skulle gå till och pedagogerna frågades om de läst informationsbrevet och 
om de uppfattat och tagit del av de etiska principerna, samt att de ger samtycke till 
dessa. Under intervjun fick pedagogerna olika följdfrågor eftersom de gav olika svar. 
Efter första intervjun formulerades frågorna om lite för att få ännu bättre svar, efter 
intervjun insågs att frågorna var lite felformulerade. Intervjun avslutades med att 
pedagogerna frågades om de kände sig nöjda eller om de ville lägga till något.  
 

Bearbetning av intervjun 
Eftersom intervjun inte spelades in, utan bara skrevs ned på papper, satte jag mig 
direkt efter varje intervju och skrev rent på datorn. Pappret blev under intervjun 
väldigt kladdigt och i punktform, för att komma ihåg vad som pedagogerna sagt, 
skrevs det ner utförligt på datorn direkt efter intervjuerna. Jag valde att sätta mig 
direkt efter intervjun för att det då var färskt i huvudet och att det inte senare skulle 
bli svårt att läsa samt förstå kladden, och undra vad som menades med den 
förkortningen eller den punkten som gjorts. När stödorden hade retts ut vad de 
betyder, skissades det upp ett resultat i huvudet som sedan skrevs ned på datorn.  
 

Validitet/reliabilitet 
Syftet med mitt examensarbete är att få kunskap om hur man kan arbeta med teknik 
i förskolan. Eftersom endast två förskolor från samma kommun intervjuades kan det 
finnas massor med andra olika sätt arbeta med teknik i förskolan. Detta är bara 
några sätt från två av landets förskolor. Metoden är också lite osäker eftersom den 
tillåter att undan gå från frågeschemat och lägga till följdfrågor, vilket kan leda till att 
intervjuerna emellan ser annorlunda ut, samt att intervjupersonerna får lite olika 
frågor. Därav kan resultatet se lite olika ut mellan förskolorna. Om intervjuerna hade 
gjorts igen vid ett annat tillfälle, hade kanske resultatet sett annorlunda ut eftersom 
arbetet runt teknik ändrar sig med tiden, pedagogerna kanske har fått nya 
erfarenheter inom ämnet. Den metod som användes handlar om att få fram 
pedagogernas erfarenheter och om ett halvår kanske erfarenheterna har ändrats. 
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Resultat  
Här beskrivs resultatet av intervjuerna. Först en kort sammanfattning av 
pedagogernas definition av teknik, sedan besvaras svaren på frågorna. För att skilja 
pedagogerna åt har jag benämnt dem med: pedagog 1 och pedagog 2.  
 

Pedagogernas definition av ämnet teknik  
Pedagog 2 “Teknik är svårt att definiera”, pedagog 1 “Teknik kan definieras så här: 
teknik finns för att underlätta vår vardag”. 
 
Förskola 1, pedagog 1, en förskola med 4 avdelningar i en medelstor stad i 
Mellansverige. Den som intervjuades var en pedagog som är utbildad förskollärare. 
När pedagogen fick frågan vad teknik i förskolan är svarade denne att teknik är svårt 
att definiera och oftast blandas ihop med fysik, pedagogen hävdar att dessa går in i 
varandra. Pedagogen nämnde att under deras arbete med teknik, har det varit flera 
moment som de har arbetat med som de trott är teknik som de sen kommit fram till 
är naturvetenskap. Pedagogen hävdade också att naturvetenskap är lättare att arbeta 
med aktivt. Pedagogens definition av teknik: teknik finns där för att underlätta vår 
vardag, till exempel elvispen underlättar när vi vispar så det ska gå fortare och inte 
bli klumpar. Pedagogen sa också att barnen är bra på att hjälpa dem att arbeta med 
och tänka på teknik, eftersom de ställer frågor som handlar om teknik till exempel 
hur torkskåpet kan torka kläderna.   
 
Förskola 2, pedagog 2, en förskola med två avdelningar i ett villaområde i en 
mellanstor stad i Mellansverige. Den som intervjuades var en utbildad förskollärare. 
När pedagogen fick frågan vad som är teknik tyckte pedagogen att det var svårt att 
definiera enskilt, pedagogen menade att det går in i ämnet naturvetenskap. 
Pedagogen sa att man arbetar med teknik i förskolan hela tiden utan att man tänker 
på det. Pedagogen menar att teknik kan vara att dra upp dragkedjan. Äta med 
bestick, bygga med lego och mycket annat men att definiera teknik är svårt. 
 

Vilka vardagliga moment är teknik i förskolan?  
Pedagog 1”Hitta metaforer som förklarar hur saker fungerar, prata om teknik runt 
omkring oss, “pedagog 2 “Dra upp dragkedjan, samt spola i toaletten”. 
 
Pedagog 1: pedagogen pratade på att vardagliga moment som är teknik är att förklara 
saker för barnen runt till exempel matbordet, det kan vara att man pratar om hur 
ugnen fungerar. Pedagogen poängterar att man måste hitta metaforer som förklarar 
hur saker fungerar. Andra vardagliga moment som pedagogen tog upp är att de 
pratar om hur torkskåpet fungerar medan de hänger in kläderna, varför torkar 
kläderna så fort i ett torkskåp, vad är det som gör de torra? Pedagogen tog upp att de 
pratar om tekniken som de har runt sig, vilken teknik finns på vägen till förskolan?  
 
Pedagog 2: Pedagogen sa att det handlade om att knyta skosnören, dra upp 
dragkedjan, spola i toaletten, öppna en pedalhink.  
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Vad är teknik i förskolan?  
Pedagog 1 “Hur man får upp grinden till förskolan, hur maskiner och redskap 
fungerar”, pedagog 2 “Duplo, plusplus samt att cykla”. 
 
Pedagog 1: Pedagogen pratade mycket om att teknik i förskolan handlar om att 
förklara hur tekniken runt oss fungerar. Pedagogen pratade på att man kan 
undersöka hur man får upp grinden in till gården att det handlar om att man måste 
böja fjädern. Pedagogen pratade om att det handlar om att kolla på hur maskiner och 
redskap fungerar, hur kan elvispen snurra? Hur kan lampknappen göra så att 
lampan lyser? Hur ser saker och ting ut inuti? Hur kan bensinen göra så att bilen går 
framåt? Pedagogen berättade också att baka med barnen är teknik, att man använder 
elvispen för att inte få klumpar, att ugnen lagar kakan och att man blandar 
ingredienserna i en bunke. Pedagogen hävdade att det handlar om att förklara för 
barnen varför ugnen kan laga kakan, hur elvispen kan vispa fortare och få bort 
klumparna.  
 
Pedagog 2: pedagogen menar att teknik i förskolan är när barnen bygger med 
lego/duplo, plusplus, bygger och leker med tågbanan, lägger pärlplattor, att komma 
på att trampa på cykeln för att cykla iväg är också teknik. Teknik kan också vara när 
barnen sätter sig ner och undersöker vad som händer när man vevar på pedalerna, 
vad som får hjulet att snurra. Pedagogen nämnde också att grävskopan i sandlådan 
är teknik, att armarna på skopan behövs dras åt olika håll för att man ska kunna 
gräva med den. Att lägga pussel och spela på ipaden är också teknik.  
 

Hur arbetar förskolorna med teknik?  
Pedagog 1 ”Professor von trapps flygande matta har kraschat, hur ska vi få den att fungera? 
”Pedagog 2 ” Pyramiderna byggdes inte med maskiner, vilket globen gjordes” 
 
Pedagog 1: pedagogen berättade att de arbetade genom ett tema, där pedagogerna 
gestaltar att professor von trapp och Fiffilura kommer och ger barnen tekniska 
uppdrag. Pedagogen menar att det kan handla om att professorns flygande matta 
som har kraschat ute på gården hittas av barnen och de upptäckte att den inte 
fungerar, barnen måste komma på lösningar för att få den att flyga igen. Man kan då 
komma in på motorn, hur motorn fungerar, bränsle, hur bränslet gör så att man tar 
sig framåt och hur de olika delarna hänger ihop. Man kan också komma in på att 
man behöver knappar, spakar och ratt för att flyga mattan. Pedagogen sa också att 
barnen har fått skapat dessa saker i olika material och pratat om hur de fungerar och 
hur de hjälper mattan att flyga. Pedagogen berättade också att de pratar mycket om 
hur maskiner och redskap fungerar, hur kakan kan resa sig i ugnen, hur lampan kan 
tändas, hur ugnen kan laga maten, hur bensinen och motorn kan driva fram bilen, 
hur brödrosten kan rosta brödet. Pedagogen sa också att barnen använder teknik när 
de bygger med klossar. Pedagogen sa att de ofta pratar om tekniska begrepp med 
barnen samt hur vardagliga saker runt barnen fungerar.  
 
Pedagog 1: pedagogen sa att de har en tekniktalva som barnen arbetar med. 
Tekniktavlan är en tavla på väggen där det hänger tekniska prylar som barnen kan 
undersöka, det fanns bland annat en telefon, lampor som man kunde tända och 
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släcka, hjul som man kunde snurra, hänglås som man kunde låsa, hakar som man 
kunde haka ur och i, m.m. Pedagogen berättade också att de arbetade med ett tema 
som handlade om att bygga och konstruera. De hade kollat upp hur pyramiderna var 
byggda och jämförde med hur Globen var byggt. Barnen fick forska i vilket material 
som används, hur de byggdes och vilka maskiner som användes. De kom fram till att 
Pyramiderna inte var byggt med maskiner och fordon, som däremot Globen var. 
Barnen fick sedan skapa dessa byggnader i olika material efter ritning, de använde 
bland annat plusplus och duplo. Pedagogen berättade om att de har haft en balja 
med linser där de hade arbetsfordon, pedagogen menade att det är teknik när barnen 
fick ösa, hälla, lasta  
 

Vilka aktiviteter är teknik?  
Pedagog 1 och två ”Det var en svår fråga”, Pedagog 1 ”Svårt att hitta specifika teknik 
aktiviteter” 
 
Både pedagog 1 och 2 tyckte denna fråga var svår. Pedagog 1 svarade att det var en 
svår men bra fråga, dock kunde inte pedagogen svara på frågan utan menade att 
teknik och naturvetenskap går in i varandra, pedagogen hävdade också att de har 
varit svårt att hitta specifika teknik aktiviteter. Pedagog 2 nämnde återigen pussel, 
tågbana och lego, pedagogen poängterar dock att detta inte är styrda aktiviteter utan 
mer vardaglig teknik. 
 
 

Hur arbetar förskolorna medvetet med teknik?  
Pedagog 1 ”Genom tema, två gånger i veckan”, pedagog 2 ”Vi pushar barnen, de får dra 
upp dragkedjan och stänga skorna” 
 
Pedagog 1: pedagogen svarade att de medvetet arbetar med teknik genom ett tema 
där de medvetet ger barnen tekniska uppdrag. Pedagogen sa att de arbetar med detta 
tema två gånger i veckan, de gestaltar, bygger och skapar olika saker, de pratar om 
hur till exempel motorn fungerar, hur ratten kan styra osv.  
 
Pedagog 2: Klossar, bygg och konstruktion, pedagogen tog upp att de pushar barnen 
med att klara av att få igen dragkedjan själv, stänga skorna själv vid påklädning. 
Pedagogen tog också upp att de låter barnen prova att få upp dörrarna. Pedagogen sa 
att de förklarar för barnen för att få de medvetna om tekniken, det kan handla om att 
de visar och förklarar vad som händer när de trampar, varför snurrar däcket?  
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Analys 
Pedagog 1 nämnde precis som Skolverket (2015) nämnde, att teknik är lätt att blanda 
ihop med naturvetenskap, att man som pedagog måste ha koll på skillnaden på 
definitionen av dessa två för att medvetet arbete med teknik i förskolan. Båda 
hävdade att det är lätt att tro att man arbetar med teknik fast det egentligen är fysik 
man arbetar med. Både pedagog 1 och 2 hävdade att teknik går in i ämnet 
naturvetenskap, att när man arbetar med fysik så kan man få in teknik, eller om man 
arbetar med biologi kan man få in teknik. Både pedagog1 och pedagog 2 hade svårt 
att svara på vilka aktiviteter som är teknik, båda hävdade att de arbetar mer spontant 
så som bygga med klossar och lego. Ingen av pedagogerna hade något konkret 
exempel på styrda aktiviteter som är teknik. Teknik i förskolan handlar mer eller 
mindre enligt båda pedagogerna om vardagliga moment och lekar som barnen gör, 
att man pratar om hur saker och ting fungerar, att man kan se teknik när barnen 
bygger med tågbanan eller öppnar en grind. Pedagog 2 visar på roliga basic teknik 
moment, medan pedagog 1 visar på lite mer avancerad teknik, teknik kan användas i 
alla åldrar. Ett roligt och lärorikt sätt att arbeta med teknik är genom teman, båda 
pedagogerna hade använt sig av teman på olika sätt. Gemensamt som de båda 
pedagogerna hade i sina teman var någon form av skapande, konstruktion eller 
byggande. Helt olika utgångspunkter men ändå samma mål, att fokusera på ämnet 
teknik. Båda pedagogerna utgick från Vygotskij sociokulturellt perspektiv då de 
handleder barnen och finns där som stöd vid undersökningar och upptäckter. 
Pedagog 1 hade en tydlig och klar definition av teknik i förskolan och kunde skilja 
detta från naturvetenskap, medan pedagog 2 tyckte det var svårt att definera enbart 
teknik och menade på det gick ihop med naturvetenskap, däremot hade pedagog 2 
klart för sig vad som kännetecknar teknik så som att dra upp dragkedjan och bygga 
med lego/duplo. Båda pedagogerna arbetar medvetet med teknik men hävdade också 
att man arbetar mycket med teknik omedvetet, att man kan se teknik överallt om 
man bara tänker efter. Pedagog 1 nämnde också att barnen är bra på att hjälpa till att 
arbeta med teknik genom att de ställer frågor som får pedagogerna att tänka till och 
förstå att det är teknik. Båda förskolorna arbetar mycket med teknik men hur de gör 
det skiljer sig, Pedagog 1 pratade mycket om teknik genom vardagen, så som cykeln, 
toaletten och kranen medan Pedagog 2 pratade mer om maskiner och redskap att de 
undersöker hur torkskåpet fungerar, hur fläkten kan värma kläderna, hur motorn 
och bränslen kan få bilen att gå framåt. pedagog 1 berättade om bra exempel på 
teknik som kan användas med de yngsta barnen på förskolan, det var enkel teknik så 
som att dra upp dragkedjan eller spola i toaletten, rolig teknik att undersöka för de 
yngsta. Båda pedagogerna som intervjuades var utbildade förskollärare som hade 
olika erfarenheter och berättade om olika saker som är teknik i förskolan. 
 
 
Sammanfattning av resultatet 
Teknik kan introduceras tidigt, det kan göras på olika nivåer beroende på barnens 
ålder. Teknik finns överallt, mycket av tekniken möter vi på och arbetar med 
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omedvetet. Teknik blandas oftast ihop med ämnet naturvetenskap och oftast går de 
in i varandra, det kan vara svårt att definiera teknik i förskolan.  
 

Diskussion  

Vad är teknik i förskolan? 
Det skiljer sig lite på hur pedagog 1 och 2 resonerar kring teknik. Pedagog 1 nämnde 
lite mer avancerat och det handlar mest om hur maskiner fungerar, medan pedagog 
2 berättar mer om basic saker som att knäppa dragkedjan och öppna dörrar, bygga 
med lego och lägga pussel. Detta tyder på att det finns väldigt mycket inom förskolan 
som rör teknik och att man kan lägga det på olika nivåer utifrån barnens ålder. Detta 
var ändå bara resultatet från två utav landets förskolor, hade jag intervjuat fler hade 
jag troligen fått ännu mera arbetssätt inom teknik. Precis som pedagog 2 nämnde, 
arbetar man nog väldigt mycket med teknik utan att man tänker på detta. Trots att 
det verkar finnas många saker inom förskolan som är teknik verkar teknik vara 
komplicerat och svårt. Många pedagoger som jag mött upplever det svårt att få in 
teknik i förskolan, men om man bara tänker till så behöver det inte vara svårt att få 
in ämnet i förskolan. Precis som forskningen (Lindahl, 2003) visar så är det viktigt 
att man redan i tidig ålder får en rolig och bra syn på teknik för att tycka det är roligt 
senare i livet, visar pedagog 2 att detta är möjligt, att man kan få in teknik redan i låg 
ålder. Pedagog 2 visade på basic roliga teknik saker som passar de allra minsta i 
förskolan. Detta gör att man kan använda detta redan vid barnets start på förskolan 
och därmed göra de nyfikna och intresserade för teknik inför teknikämnet i skolan. 
Lindahl (2003) menar om man inte fått någon teknik i förskolan kan det bli att 
ungdomarnas attityd till teknik blir negativ och att de tycker lektionerna är tråkiga 
och svåra, men om man tidigt i förskolan gör barnen nyfikna på teknik så kanske de 
fortsätter vara nyfikna på detta senare under uppväxten. Fatma Yaşar Ekici (2016) 
nämnde också vikten av att barnen möter teknik tidigt, hon menar att om barnen får 
använda ipad eller elektriska leksaker tidigt så påverkar det utvecklingen positivt, 
användning av teknik tidigt gör lärandet mer meningsfullt och roligt. Bara den 
tekniktavlan som pedagog 2 visade kan göra barnen nyfikna och den tavlan kan få 
barnen att upptäcka och utforska hur saker och ting fungerar. Detta kan resultera till 
att barnen upptäcker mer teknik i förskolan och undersöker detta, får man då som 
pedagog syn på barnens intresse för teknik kan man helt plötsligt arbeta massor med 
teknik. Pedagog 1 sa att barnen är duktiga på att hjälpa oss med att arbeta med 
teknik eftersom de ställer frågor. Om man börjar basic tidigt kan man väcka massor 
med nyfikenhet och detta kan resultera i vidare arbete med teknik samt positiv 
utveckling.  
 

Vilka vardagliga moment är teknik? 
Pedagog 1 nämnde mycket att man kan arbeta mycket med teknik genom det som 
barnen möter i vardagen, pedagogen nämnde att man kan prata med barnen om hur 
torkskåpet fungerar och hur den får våra kläder torra så snabbt? Pedagog 1 nämnde 
också att man kan skapa det man pratar om, till exempel skapa ett torkskåp och de 
delar som får kläderna torra. Som jag skrev tidigare finns det böcker om just detta 
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som kan vara till hjälp när man pratar om hur saker fungerar, bland annat finns 
boken teknik i våra hem (Holzwarth-Raether 2007) där de visar och berättar hur 
teknikprylar i våra hem fungerar, man får se hur de ser ut inuti. Denna bok kan 
hjälpa en att få det begripligt för barnen. Hagland (1997) samt Jennings (1992) har 
också bra faktaböcker för barn som kan hjälpa pedagogerna att förklara och göra det 
begripligt för barnen. Med bilder kan det bli lättare för barnen att förstå hur tekniska 
prylar fungerar och hur till exempel motorn ser ut. Samtidigt fick jag en tanke att 
man tillsammans med barnen skulle kunna skruva isär det man vill undersöka och 
kolla inuti för att göra det begripligt för barnen, men har man inte den möjligheten 
så är boken teknik i våra hem som sagt bra hjälp för att visa barnen det man pratar 
om. Pedagog 1 beskrev väldigt mycket hur man kan arbeta med teknik i förskolan och 
hur de arbetade mycket med teknik, men när pedagogen fick frågan vad som är 
teknik i förskolan så blev svaret osäkert och pedagogen påstod att det är lätt att 
blanda ihop med naturvetenskap. Pedagogen påstod att det är lätt att man arbetar 
med naturvetenskap fast man tror att det är teknik. Ginner (2013) beskriver samma 
sak och då tänker jag att det är viktigt att man som pedagog har koll på skillnaden 
och vet vad som är vad. Som pedagog 1 sa så går dessa in i varandra, man kan säkert 
jobba med både teknik och till exempel fysik samtidigt men jag tror ändå att man 
måste ha vetskapen om vad som är vad för att kunna påstå att man arbetar med 
teknik. Nationalencyklopedin (NE) beskriver att man tillfredsställer sina önskningar 
genom att använda fysiska föremål 
Nationalencyklopedin, teknik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/te
knik (hämtad 2017-05-22). Om man vet skillnaden, och att man vet att man 
använder fysiska föremål för att tillfredsställa sina önskningar samt om man vet vad 
teknik i förskolan är så blir det inte så komplicerat och svårt att arbeta med det. Det 
finns då runt oss hela tiden, precis som Persson (2011) beskriver. Ingen av 
pedagogerna nämnde speciellt mycket om ipad som teknik i förskolan, pedagog 2 
nämnde lite kort att ipad kan vara teknik i förskolan men ingen nämnde att de 
arbetar med teknik genom ipaden. Fatma Yaşar Ekici (2016) beskriver att just ipaden 
har en positiv påverkan på barnets utveckling, något som borde främja 
användningen av ipaden. Användning av ipad i förskolan verkar ha blivit lite 
tabubelagt eller så passade den inte in på mina frågor.  
 

Hur kan man arbeta med teknik? 

Både pedagog 1 och 2 sa att man kan arbeta med teknik genom tema, vilket jag anser 
blir roligare för barnen, dessutom får man in massa andra ämnen i temat. Genom 
teman kan man göra det begripligt och lekfullt, man kan hålla på med samma tema i 
en lång period och man kan fånga barnen genom deras intresse men också få med att 
arbeta med teknik. Detta förslag anser jag var väldigt bra just för att man får in 
teknik på ett lekfullt sätt. Teman kan göra det lättare att fånga barnen och få med 
dem. Båda pedagogerna hade arbetat med teman för att få in ämnet teknik, men på 
helt olika nivå och olika sätt. Pedagog 1 beskrev att barnen skulle få en flygande 
matta att fungera igen genom att komma på olika lösningar, Medan pedagog 2 
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beskrev att barnen skulle bygga med olika material utifrån en ritning. Bådas mål var 
att få in teknik i förskolan på ett roligt sätt. Detta tyder på att det finns olika 
arbetssätt och att teman faktiskt är ett bra sätt att få in teknik på ett lekfullt sätt. 
Barnen på båda förskolorna verkade väldigt intresserade av temat och ställde enligt 
pedagogerna utmanade frågor och kom med massor med idéer och tankar genom 
arbetet med teknik.  
 
Både Plowman och Stephen (2013) forskning och skolverket (2015) 
(https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/forskola(hämtat 10/05-17) 
poängterar att teknik likt alla ämnen ska genomföras genom lek. Teknik ska inte 
undervisas, det ska vara roligt. Båda pedagogerna visade på att de tar in tekniken 
genom leken, de har inte undervisning och styrda aktiviteter utan det sker spontan 
utifrån vad barnen leker med eller frågar. Forskning av Plowman och Stephen (2013) 
visade att barn behöver styrning och handledning av en vuxen för att kunna ta till sig 
teknik. Detta synsätt ingår också i Vygotskijs sociokulturellt perspektiv (Kroksmark, 
2003) där barnen lär sig genom att kolla på någon som kan mer än sig själv, till 
exempel en pedagog. Vygotskij (1995) menar att leken är barnens livsskola, att leken 
är viktig för barnen att lära sig genom, att barnen kan uppnå allt genom fantasin. 
Pedagog 2 visade på många olika exempel där barnen får teknik genom leken 
samtidigt som de får handledning och stöttning från en vuxen. Pedagog 2 tog bland 
annat upp att barnen undersöker cykeln, att barnen undersöker hur pedalerna kan få 
däcket att snurra och samtidigt få cykeln framåt. Pedagog 2 sa att de samtidigt som 
barnet undersöker detta sätter ord på vad som händer. Ett annat exempel är att de 
tillsammans bygger tågbanor och bygger med lego och duplo. Allt detta sker i 
barnens fria lek men pedagogerna finns där och ger handledning, precis som 
forskning (Plowman och Stephen, 2013) visade, samt som Vygotskij sociokulturella 
perspektiv innebär (kroksmark, 2003). Sundin (2006) beskriver att teknik har 
funnits ända sedan homo sapiens tid och att det var då det uppfanns och att det har 
utvecklats till tekniken vi har idag. Ginner (2013) pratar om att teknik i förskolan 
handlar om hur man gjorde förr och hur man gör nu samt hur det såg ut förr jämfört 
med nu. Pedagog 2 berättar om en upptäckt som barnen gjorde när de undersökte 
hur pyramiderna samt globen byggdes. Pyramiderna som byggdes för jättelänge 
sedan byggdes inte med maskiner, detta gjordes globen som är mycket mer modern. 
Detta är ett exempel på det Ginner (2013) menar att teknik i förskolan handlar om, 
jämföra förr med nu. Tågbanan duplot som pedagog 2 berättar att de leker med har 
alltså från början skapats av homo sapiens för att underlätta sin vardag och med 
tiden har det utvecklats till tågbanan och duplo som vi har idag. Tågbanan såg 
annorlunda ut förr jämfört med hur den ser ut idag. Detta är något man kan prata 
med barnen om när man leker med tågbanan, man kanske till och med har en 
tågbana som man lekte med förr och kan jämföra med den man har och leker med 
idag.  
 

Vilket utrymme får teknik i förskolan? 
Persson (2011) beskriver att teknik har ett dåligt ryckte om sig, att teknik är svårt. 
Persson (2011) menar att teknik har för lite utrymme i förskolan. 
Utbildningsdepartementet (2010) skriver att när läroplanen reviderades, fick teknik 
större vikt och en framskjuten plats i läroplanen. Trots detta kunde det inte hittas 
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mycket skrivet om teknik i förskolan i läroplanen (Skolverket, 2016). Detta 
motbevisar båda pedagogerna. De visade på mycket som är och kan vara teknik i 
förskolan. De visade också på hur de har arbetat samt arbetar med teknik. Teknik 
verkar i deras verksamhet ha mycket utrymme och är en naturlig del av deras vardag, 
precis som allting annat i förskolan. Tekniken som de arbetar med sker spontant. 
Sundin (2006) skriver att teknik inte bara är maskiner, det kan också vara bunkar 
och skålar. Pedagog 1 pratade mycket om just maskiner, redskap och burkar, då kom 
funderingen upp om teknik i förskolan faktiskt är svårt att få in varierat och mycket 
om, att det bara är maskiner man kan prata om. När pedagog 2 intervjuades kom det 
fram mycket annat som är teknik. Pedagog 2 pratade om olika tekniksaker, om 
maskiner, om klossar och pussel. Teknik är alltså inte bara maskiner utan mycket 
annat också. Teknik kan vara omväxlande och väldigt stort, man kan arbeta med det 
väldigt mycket och det finns teknik nästan överallt, teknik kan alltså ta stor utrymme 
i förskolan.  

Vilka forskningsresultat har det gett?  
Intervjuerna gav bra tips på hur man kan arbeta med teknik i förskolan. Det gav mer 
kött på benen vad teknik i förskolan verkligen är för något. Intervjuerna ändrade 
synen på teknik i förskolan, det behöver inte vara så komplicerat som det verkade 
innan. Ögonen för teknik har öppnats och funderingarna på vad som är teknik har 
kommit upp. Är till exempel att sy kläder teknik? Då skapar man något för att 
underlätta vardagen och inte frysa. Efter intervjuerna håller jag med Person (2011) 
att teknik finns runt oss överallt och är något som öppnade nyfikenheten. 
Pedagogerna som intervjuades hade olika erfarenheter om teknik och gav olika sätt 
att arbeta med teknik, detta gav bredare kunskap om hur man kan arbeta med teknik 
och en förståelse för att man kan anpassa tekniken efter ålder.  

Metoddiskussion 
Eftersom syftet var att få fram hur man kan arbeta med teknik, från pedagoger som 
arbetade mycket med teknik så valdes att använda mig av semistrukturerade 
intervjuer. Med denna metod får man enligt Bryman (2011) fram intervjupersonens 
tankar och erfarenheter. Det kunde med denna intervjuform frångå frågeschemat 
och utifrån pedagogens svar ställa följdfrågor. Detta gav fler tips och idéer på hur 
man kan arbeta med teknik i förskolan. Det kom fram hur förskolorna arbetade och 
det kunde ställas följdfrågor så det kom fram mer av deras erfarenheter. 
Pedagogerna kunde svara utifrån sin tolkning av frågan samt sin egen erfarenhet, 
därav gavs olika svar och tips beroende på vilken pedagog som fick frågan. Båda 
pedagogerna fick också olika följdfrågor eftersom de svarade olika på 
frågorna.  Eftersom metoden enligt Bryman (2011) tillåter att gå ifrån frågeschemat 
kunde frågorna formuleras om. Under första intervjun insåg jag att en del frågor 
kunde formuleras annorlunda för att få fram ännu mer tips på teknik i förskolan. 
Denna intervjumetod fungerade bra för att få höra pedagogernas erfarenheter av att 
arbeta med teknik och på så sätt få tips på hur man kan arbeta med teknik i 
förskolan. Intervjuerna spelades inte in och det valet gjordes eftersom studien endast 
hade två deltagare, av erfarenhet blir en del nervösa och oroliga när det sker en 
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inspelning och det kunde resultera i avhopp. Denna risk ville inte tas. Dessutom kan 
det ha blivit skillnad på intervjuerna. Samtalet var menat som ett vanligt samtal, där 
pedagogerna lugnt kan berätta om sina erfarenheter. Resultatet kan dock ha blivit 
annorlunda med ljudinspelning, eftersom vid bearbetning kan materialet avlyssnas 
många gånger och man kan höra exakt vad som sägs, med anteckningar som denna 
studie använde måste stödorden och anteckningarna tolkas, det kan resultera i att 
man tolkar fel eller att man glömt exakt vad pedagogen sa.  
 

Vidare forskning  
Undersökning visade på att många känner osäkerhet kring teknik i förskolan, de som 
intervjuades beskrev att det är svårt att definiera och att det lätt blir att man arbetar 
med naturvetenskap istället för teknik, de berättade också att flera andra pedagoger 
anser teknik som svårt. Därför skulle det vara intressant i att forska om hur man kan 
öka kunskapen om teknik i förskolan och vad pedagoger verkligen har för kunskaper 
om teknik i förskolan. Forska om varför pedagogers syn på teknik ser ut som den gör, 
och om det är mycket okunskap i förskolan varför är det okunskap om detta? Och 
hur kan man göra att kunskapen och glädjen inom teknik höjs?  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 



18 

Litteraturlista  
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 
 
Fatma Yaşar Ekici (2016). Parents' Views on the Use of Technology in the Early Childhood 
Period. Journal of Education and Training Studies, v4 n12 p58-70 Dec 2016 
 
Hagland, K. (1997). Teknikboken. (1. uppl.) Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
 
Holzwarth-Raether, U. (2007). Teknik i våra hem.  Texicon  
 
Jennings, T. (1992). Hur byggnadsmaskiner fungerar. Malmö: Richter 
 
Kroksmark, T. (red.) (2003). Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur 
 
Lindahl, B. (2003)  Lust att lära naturvetenskap och teknik? Enn longtidunell studie 
om vägen till gymnasiet. Avhandling. Göteborgs Studies In Educational Sciences 
196. Göteborg: Acta niversitatis Gothoburgensis  
 
Persson, H. (2011). Teknikgrytan: enkla undersökningar i teknik. Järfälla: Hands-On Science 
Text. 
 
Plowman L & Stephen C (2013) Guided Interaction: Exploring how Adults can 
Support Children's Learning with Technology in Preschool Settings, Hong Kong 
Journal of Early Childhood, 12 (1), pp. 15-22. 
 
Sundin, B. (2006). Den kupade handen: historien om människan och tekniken. (2., utök. 
uppl.) Stockholm: Carlsson. 
 
Sverige. Skolverket (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98. ([Ny, rev. uppl.]). 
Stockholm: Skolverket 
 
Sverige. Utbildningsdepartementet (2010). Förskola i utveckling: bakgrund till ändringar i 
förskolans läroplan. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet 
 
Vygotskij, L.S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. 
 
 

Internetkällor  
Ginner (2013) 
http://forskolan.se/allt-ar-inte-teknik-men-mycket/ (hämtat 10/05-17)  
 
Nationalencyklopedin, teknik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/te
knik (hämtad 2017-05-22) 
 
Skolverket (2015) didaktiska strategier 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/forskola (hämtat 10/05-17)



 

 
Bilagor 
 
Bilaga 1: Informationsbrev  
 

 
Hej! 
jag heter Emma Lorin och jag läser förskollärarprogrammet termin 6 av 7 på 
Karlstads universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete och ska göra en studie om 
teknik i förskolan. 
 
Syftet är att se hur pedagoger arbetar med teknik i förskolan. Undersökningen 
hoppas jag ska ge mig och de som läser mitt examensarbete ideer på hur man kan 
arbeta med teknik i förskolan. 
 
Metoden jag kommer att använda mig av är intervjuer. Svaren kommer att skrivas 
ned på papper. Jag kommer fråga om ämnet teknik, hur ni arbetar med teknik och 
vilka aktiviteter som rör teknik. Jag vill med denna intervju få ut så mycket tips och 
ideer på hur man kan arbeta med ämnet teknik i förskolan. Jag är alltså ute efter 
inspirationskällor. 
 
Jag förhåller mig till Vetenskapliga rådets forskningsprinciper.  Detta innebär att 
deltagandet i undersökningen är frivillig och man får när som helst avbryta sin 
medverkan. En avbruten medverkan kommer inte ifrågasättas. Allt sker anonymt och 
namn kodas, informationen jag får in kommer endast användas till mitt 
examensarbete. Examensarbetet kommer publiceras offentligt på nätet, men det 
kommer vara omöjligt att få reda på namn och förskola. All data som samlas in 
kommer att förvaras så ingen obehörig kommer åt detta. Efter färdigt examensarbete 
kommer insamlat data förstöras. Det råder tystnadsplikt under hela undersökningen. 
 
Hoppas du vill medverka, vid frågor kontakta mig 
Emma Lorin,  
Eller min handledare 
Annelie Bodén, 



 

 
 
 
Bilaga 2: Intervjufrågor  
 
Hur ofta arbetar ni medvetet med teknik? 
 
Vad anser du är teknik i förskolan? 
 
Vilka vardagliga moment anser du är teknik? 
 
Vilka aktiviteter anser du är teknik? 
 
Hur arbetar ni med teknik? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


