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Abstract 
The purpose of this study is to investigate how educators work with technology in preschool. 

Do the educators believe that they have enough knowledge to integrate the subject into the 

business and fulfill the curriculum goals? The intention is also to study what technology 

means for the individual and also the educator's approach to the subject. What are the condi-

tions for integrating the subject into the business? The study is based on semistructured inter-

views with six active educators. The results show that technology is generally perceived as a 

difficult subject and lack of understanding. Substances are mixed together and it is difficult to 

distinguish technology. Educators themselves describe their lack of knowledge, regardless of 

further education or not. Educators wish to be able to conquer new knowledge in the subject, 

which they consider would simplify teaching. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger arbetar med teknik i förskolan. Anser 

pedagogerna att dem besitter nog med kunskap för att integrera ämnet i verksamheten och 

uppfylla läroplansmålen? Avsikten är också att studera vad teknik innebär för individen och 

även pedagogers förhållningsätt till ämnet. Vad finns det för förutsättningar att integrera äm-

net i verksamheten? Studien baseras på semistrukturerade intervjuer med sex verksamma pe-

dagoger. Resultaten visar att teknik överlag upplevs som ett svårt ämne och det finns brist på 

förståelse. Ämnen blandas ihop och det är svårt att urskilja teknik. Pedagogerna beskriver 

själva sin brist på kunskap oavsett vidareutbildning eller ej. Pedagogerna önskar sig tillfällen 

att kunna erövra ny kunskap inom ämnet, vilket de anser skulle förenkla undervisningen.  
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1. Inledning 
”Utan kreativa och nyfikna barn stannar Sverige” är en fras som jag bär med mig från ett tek-

niktillfälle under min utbildning. En fras som för mig är ren och skär sanning, en fras som gör 

att man stannar upp och börjar reflektera. Vad är min vardag uppbyggd utav? Hur har det 

kommit sig att det ser ut som det gör i vårt samhälle och hur hade det sett ut om inte våra för-

fäder varit nyfikna kreativa skapare? Pennan jag höll i handen som för mig förut bara var en 

enkel penna, såg jag nu som den tekniska artefakt den faktiskt är. Man började se på saker ur 

ett helt annat perspektiv. Teknik finns överallt. Det var många tankar som cirkulerade. Men 

tillslut börjar man få en förståelse för hur stor roll tekniken spelar i vår vardag. Men också vil-

ket uppdrag vi som kommande pedagoger har. Ett ansvar om att introducera, inspirera och ut-

veckla ett intresse för teknik. Barnen är ständigt omringade utav tekniken i dess olika former. 

Gaffeln man äter med, skohornet man använder som hjälpmedel när man ska sätta på sig 

skorna. Det handlar inte bara om att introducerar ämnet utan vi ska också få dem att förstå sin 

omvärld. För att kunna göra detta på bästa sätt anser jag att det krävs pedagoger som besitter 

en grundläggande kunskap inom teknik och kan förmedla den på ett lustfyllt sätt till barnen. 

När det kommer till teknik i förskolan har jag erfarenhet utav att pedagogernas förhållningsätt 

till ämnet inte alltid är positivt, eller att teknik kan kännas svårt att integrera i verksamhetens 

vardag, som också kan vara en bidragande faktor till pedagogernas förhållningsätt. Är man 

inte bekväm i ämnet är det såklart svårt att arbeta med det och kan leda till en ond spiral som 

är svår att ta sig ur. Men hur arbetas det då med teknik runt om i förskolorna? Vad innebär 

teknik för dem? Arbetas det med ämnet utan att veta om det eller tror dem att det arbetar med 

teknik fast dem egentligen inte gör det. Detta blev därmed min inspiration till denna studie.  

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur ämnet teknik enligt pedagogerna synliggörs i förskolans 

aktiviteter och vilka förutsättningar ämnet kräver enligt pedagogerna 

1.2 Frågeställning  

Hur anser pedagoger att de arbetar med teknik i förskolan? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
I detta kapitel presenteras relevant forskning och litteratur gentemot denna studie.  

2.1 Vad är teknik? 

Tekniken är något som har funnits lika länge som människan, det vill säga närmare 2,5 

miljoner år. Man kan inte veta exakt vad som blev teknikens startskott och varför, men det vi 

vet är att sedan den första människan kom till jorden har de medvetet varit med att skapat och 

utvecklat den värld vi sitter i just idag (Sundin, 1991).  

DiGironimo (2011) har studerat teknikens olika karaktärer och delat upp dem fem olika di-

mensioner. Har man en förståelse för samtliga dimensioner innebär det en fullständig förstå-

else för teknik. Dimensionerna är; 1. Teknik som artefakt –  identifierar vad teknik är. Vilket 

också skulle kunna gå under begreppet uppfinning som är en produkt som skapats som ett 

hjälpmedel, exempel pennan, datorn, blixtlåset men också tekniska system. 2.Teknik som 

skapandeprocess –  Vilka kunskaper och verktyg behövdes i skapandeprocessen, hur har ar-

tefakten skapats? 3.Teknik som mänsklig verksamhet -  tekniken präglas utav människans 

olikheter vilket kan vara; värderingar, kultur och ekonomi, denna dimension representerar 

vem som varit delaktig i skapandeprocessen. 4.Teknikens historia – varför skapades artefak-

ten och när? Teknik grundas på att tillfredsställa människans behov och har pågått lika länge 

som människans tid på jorden 5. Tekniken roll idag -  som ovan nämnts så är vi alla olika vil-

ket innefattar att vi bär på olika relationer till tekniken och därmed är tekniken i ständig ut-

veckling och förändring. I denna dimension placeras även teknikens relation till andra ämnen 

in  

 

2.2 Pedagogens roll i arbetet med teknik i förskolan och 

förskolans läroplan. 

Barn som vistas i förskolan ska idag ha tillgång till en verksamhet som lägger grunden för det 

livslånga lärandet. Barn och vuxna ska mötas utav en lustfylld, trygg och rolig verksamhet 

som uppmuntrar barns nyfikenhet och lust att utforska sin omvärld när man beträder förskolan 

(Skolverket, 2016). Pedagogerna ska ta hänsyn till varje individs livsmiljö och egna 

erfarenheter för att kunna ge barnen sammanhang och mening i lärandet. Samspel är ett 

återkommande begrepp i förskolans läroplan, barnens lärande ska baseras på just det, samspel 

mellan vuxen - barn och barn – barn, medan det ska finnas utrymme för barnen att utveckla 

deras egna planer, fantasi och kreativitet (ibid.). 

Frågar man ett barn om vad de tycker är roligast att göra är det gemensamma svaret: Att leka. 

Lek och lärande är två grundläggande element som sker naturligt i barns vardag, både genom 

lek och i organiserade former. När man hör begreppet ”skola” förknippas det oftast till det 

traditionella synsättet, en arena där man inte leker, utan är en plats där man införskaffar sig 

kunskap som två separata lärandeformer. Ser man däremot på förskolans verksamhet ur 
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barnens perspektiv förknippas den snarare med lek än att lära (Pramling, Klerfelt, & Williams 

Graneld, 1995). Leken är en central del i förskolans undervisning och ska också vara det när 

det kommer till att undervisa i naturvetenskap och teknik. Barnen ska ha tillgång till olika 

sorters material och redskap som ska öppna upp möjligheterna att undersöka i barnens lek 

vilket leder till att de kan införskaffa sig kunskap inom ämnena (Skolverket, 2015).  

 

Mylesand (2007) beskriver ett exempel på hur några pedagoger har arbetat med teknik i verk-

samheten  

”Barnen pekar på ateljéväggen. Där hänger alla magiska änglavingar, konstrue-

rade av mjukplast och fastsatta på en ståltrådsram. Alla i likartad form, eftersom 

föräldrarna försökt efterliknat en given mall, men olika, personligt valda färger 

och dekorerade efter varje barns individuella tyckande och skapande. Änglaving-

arna är barnens lösning på problemet att flyga upp till vattentornet.” 

(Mylesand, 2007, s9) 

Barnen får i sin vandring upp till vattentornet stöta på en hög kant som de måste över. Vilket 

ledde till att barnen fick chansen att pröva på vingarnas funktion som var syftet med vand-

ringen. (Mylesand, 2007) För att få engagerade barn som vill arbeta med teknik innebär det att 

pedagogerna måste låta barnen ha inflytande i verksamheten (Bjurulf, 2011), vilket läroplanen 

också lyfter, oavsett ämne (Skolverket, 2016)  

2.2.1 Förändringar i läroplanen, varför? 

Så många barn som vistas i den svenska förskolan idag har det aldrig varit tidigare. Vikten av 

att utveckla och förnya är därför stort för att bibehålla kvalitén. Den 5 augusti 2010 tog man 

beslut om att göra förändringar i läroplanen som sedan trädde i kraft den 1 juli 2011 (Utbild-

ningsdepartementet, 2010). Tekniken var ett av de områden man gjorde förändringar i, från att 

ha ett mål som löd: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, 

skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker” (Skolverket, 1998, s 9) 

Reviderade man istället till två läroplansmål som nu lyder:  

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i 

vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” 

 (Skolverket, 2010, s 10) 

Skälen till att man reviderade läroplansmålen baserades framför allt på teknikens snabba 

framväxt, mer än någonsin finns det behov utav att göra tekniken begriplig för människan. 

Idag är människan ständigt omringade utav teknik, vi strävar efter att både förbättra och göra 

våra livsvillkor trygga. Samhället är idag präglat utav ett stort informationsflöde då kommuni-

kation och eftersökning utav ny information är en stor del av vår vårdag. Därför ansåg man 

nödvändigheten i att utveckla läroplansmålen. För att barn ska få en så bra start som möjligt 
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med teknikämnet och framförallt vilja använda sig utav den, behövs den grundläggande för-

ståelsen kring ämnet (Utbildningsdepartementet, 2010). Harlen (1996) understryker pedago-

gens roll att locka barnen till att utforska, experimentera och få upp ögonen för teknik i tidig 

ålder. Barn bestämmer tidigt i livet vad deras intressen är. Att introducera teknik i förskolan 

kan bidra till att flera intresserar sig och tycker det är roligt under skoltiden.  

2.2.2 Arbetet med teknik i grundskolan 

För att eleverna ska utveckla ett intresse för teknik ska pedagogerna bidra till att barnen ska få 

möjligheter till att utforska och samtala om företeelser och samband i vår värld. Även i skolan 

tas bygg och konstruktion upp med tillgång till olika material och redskap. Eleverna ska 

erövra kunskaper om hur människans val i samhället kan bidra till en hållbar utveckling. 

Tekniska lösningar i vardagen ska belysas, vilket innefattar uppbyggnad, funktion samt 

alternativ förändring för att kunna utveckla och förbättra den tekniska lösningen (Skolverket, 

2011).  

I en undersökning om pedagogers tankar och arbete med teknik i grundskolans senare år vi-

sade resultatet att beroende på vilken syn läraren hade på teknikämnet påverkade deras under-

visning, både innehåll och metodmässigt, vilket är en avgörande faktor för vad barnen får för 

syn och kunskaper inom ämnet (Bjurulf, 2008). 

2.3 Pedagogens förutsättningar till teknik  

Betydelsen av att arbeta med teknik i förskolan är stor eftersom vi ständigt är omringade utav 

den. Teknik anses vara lika viktig som alla andra ämnen (Nöjd, 2013) Det gäller för 

pedagogerna att hitta rätt nivå för de barn man har framför sig och göra det begripligt på ett 

roligt och intressant sätt. Det förekommer mycket teknikanvändning i barnens lek då de 

konstruerar undersöker och provar på olika lösningar. Pedagoger ska ta tillvara dessa stunder 

för att kunna utveckla barnens tankar och sätta ord på det barnen gör. För att ge barnen de 

bästa förutsättningarna är det nödvändigt med de grundläggande kunskaperna; vad 

kännetecknar teknik? Känna igen grundmönster inom de tekniska lösningarna men också ha 

kunskap om teknikens utveckling (ibid.).   

2.3.1 Vad spelar pedagogens kunskaper för roll i arbetet med 

teknik? 

Pedagogernas utbildning inom teknik har stor betydelse för vilken attityd pedagogerna har till 

ämnet (Hellberg & Elvstrand, 2013) och hur undervisningen sker i verksamheten. Det ska 

läggas stor vikt i pedagogers chans till utvecklande kunskaper. Genom att pedagogerna har 

kunskap i ämnet leder till att man litar på sin kunskap och blir självsäker i sin undervisning. 

Detta i sin tur genomsyrar verksamheten och barnen påverkas (Bjurulf, 2013). I en avhandling 

om hur pedagogernas fortbildning påverkar sitt eget lärande, ansåg hälften utav pedagogerna 

som deltagit i vidareutbildningen erövrat ny kunskap som genomsyrats i barns lärande. 

Utbildningen bidrog till ett reflekterande arbetssätt hos pedagogerna vilket i sin tur gav barnen 

nya utmaningar i verksamheten (Mårdsjö, 2005).  Att utbilda sig till lärare innebär att man 



 

5 

 

väljer ett yrke som är mycket kunskapsintensivt, det vill säga ett yrke som baseras på 

forskning, vilket innebär att man ständigt har ett behov utav att ta del utav nykommen 

forskning även som verksam pedagog. (Säljö, 2010) Vidareutbildningar är något som ses som 

attraktivt hos pedagoger, det finns en vilja att fördjupa sina kunskaper både teoretiskt och 

praktiskt (Mårdsjö, 2011).  Medan en annan studie visar att när en student har tagit examen 

slutar också motivationen för den egna informationssökningen. Deltagarna i studien uttalade 

sig även att behovet utav uppdatering inom forskningen inte är ett behov i yrket (Säljö, 2010). 

Det finns också tecken på ett minskat intresse för naturvetenskap och teknik. Många 

pedagoger saknar idag utbildning och studenter avstår att välja naturvetenskap och teknik som 

inriktning i sin utbildning (Elfström, 2011).  

2.3.2 NTA- utbildning (Naturvetenskap och teknik för alla) 

NTA är ett läromedel för både pedagoger i förskolan och grundskolan som kommunen har 

möjlighet att köpa in. Materialet är framtaget främst på grund av pedagogers efterfrågan av 

undervisningsmaterial inom ämnena naturvetenskap och teknik. Detta är ett material som kan 

ses som en vidareutbildning, ett förberett verktyg i undervisningen och ett nätverk för 

pedagogerna som är till för reflektion och idéutbyte. Vilket ska inspirera och utveckla 

pedagogers undervisning. Det ingår ett flertal olika lådor som innehåller olika teman med 

tillhörande experiment, för att lärarna ska känna sig trygga med materialet finns även en 

beskrivning utav experimentet med i respektive låda. Materialet uppbyggnad består utav fem 

grundpelare vilka är; 1. Undersökande arbetssätt (experiment) 2. Anpassat 

experimentmaterial med handledning för både barn och pedagoger. 3. Kompetensutveckling 

för pedagoger. 4. En samverkan mellan förskolor/grundskolor och kommuner. 5.Kontunuerlig 

utvärdering av barnens lärande. (Skolverket, 2012) 

2.4 Pedagogens uppfattningar om teknik i förskolan 

I en studie vars syfte var att ta reda på vad pedagoger i förskolan anser att teknik är, visar 

resultatet att de främst uppfattar teknik som när människan skapat en artefakt eller använder 

sig utav en artefakt generellt men också för att lösa problem. Pedagogerna nämner också bygg 

och konstruktion där barnen ska få använda sig utav olika material både praktiskt och 

konstnärliga kreationer som kojor och teckningar (Sundqvist, 2015).  Att barnen får undersöka 

är något som dem anser hör till teknik, barnen ska få utöva experiment för att visa hur saker 

kan påverka varandra, experiment som undersöker saker är uppbyggda och vad för de för 

funktion. En sjunde del av studiens pedagoger ansåg att teknik handlar om hur man kan 

använda en artefakt eller kroppsdel för att uppnå ett resultat. Som tillexempel kan vara att 

händerna används istället för penseln när man målar, och därmed utövas olika tekniker för att 

få färg på ett papper (ibid.). Det framkommer att många av förskolans pedagoger är osäkra på 

att urskilja teknik. Många gånger tror de sig arbeta med ämnet fast de egentligen är inne och 

arbetar inom andra områden. Naturvetenskap är ett av de ämnen som lätt blandas ihop med 

teknik, vilket utgör svårigheter för pedagogerna när det gäller att redogöra för vad som hör till 

vilket ämne (Nöjd, 2013; Sundqvist, 2015). Även om de två ämnena har olika 
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kunskapsområden, har de många områden som går in i varandra (Nöjd, 2013). Genom att 

separera dessa två ämnena i pedagogernas utbildningar skulle leda till minskade svårigheter. 

Detta är något som pedagogerna ska tänka på när verksamheten planeras för att ge barnen de 

bästa förutsättningarna att separera på naturvetenskap och teknik (Sundqvist, 2015).  

2.5 Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie kommer att utgå från förskolans läroplan vars grund är baserad på den sociokul-

turella teorin. (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016) I denna teori spelar samspel i relat-

ioner och sin omgivning huvudrollen (Kroksmark, 2011). Pedagogerna ska ge barnen förut-

sättningar att utveckla sin sociala kompetens (Utbildningsdepartementet, 2010) 

 

”Läroplanen bygger på att barns utveckling och lärande är interaktivt och relation-

ellt, dvs. sker i samspel med omgivningen. Det innebär att barn lär i socialt sam-

spel med andra barn och vuxna i förskolans miljö ” 

 (Utbildningsdepartimentet, 2010 s, 18) 
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3. Metod 
För att välja den lämpligaste metoden för en undersökning ska metoden återspegla studiens 

syfte (Roos, 2014). Med tanke på att denna studies frågeställning inleds med ”hur pedagoger 

anser…” vilket är en frågeställning i sig och därmed blev intervjun en självklarhet. 

3.1 Metodval 

En intervjuguide med semistrukturerade intervjuer (se bilaga 1) var det som blev studiens 

inhämtningsmetod. Den kvalitativa intervjun baseras på att frågeområden är bestämda men att 

frågorna inom området kan variera beroende på respondentens svar. En kvalitativ intervju 

liknar ett vardagligt samtal med ett bestämt fokus vilket också går under begreppet 

intervjuguide. Sedan finns det frågor förberett för att lättare kunna hålla sig till studiens syfte, 

vilket kallas för semistrukturerad intervju (Bryman,2011). Denna metod blev relevant för att 

kunna få ställa följdfrågor med möjlighet till diskussion och så uttömmande svar som möjligt. 

Det fanns möjlighet att omformulera frågeställningen om respondenten inte uppfattar frågan 

eller behövs ledas tillbaka om diskussionen lämnar frågans område, vilket inte skulle vara 

möjligt i användandet av den kvantitativa intervjun (Bryman, 2011).  

Till en början var det meningen att använda fokusgrupper och första tanken var att samla 

pedagoger från olika förskolor. Detta avstyrdes då det krävs att alla vågar ta för sig och mer 

eller mindre blotta sina kunskaper inför andra okända människor. Därmed gjordes ett försök 

att samla antingen hela eller delvis av arbetslag, vilket skapar trygghet till deltagarna och 

öppnar upp möjligheterna till diskussion när man befinner sig bland människor man känner 

sedan innan (Kihltröm, 2007; Bryman, 2011). Dock var det svårt för pedagogerna att hitta tid 

att gå ifrån barngruppen medan planeringen att sammanställa fokusgrupper blev för 

tidskrävande och tog tid från resterande moment i studien. Detta ledde till att intervjuerna 

genomfördes individuellt. 

Telefonintervjuer övervägdes att använda i studien då det positiva med denna metod är att 

man enklare kan avsätta tid för att genomföra intervjun. Det är dock viktigt att respondenten 

och den som intervjuar har en förtroendeingivande relation, vilket är svårt i en telefonintervju 

eftersom möjligheten att söka ögonkontakt eller nicka för att visa att man lyssnar inte är 

möjlig (Bryman, 2011). En telefonintervju bör inte heller vara längre än tjugofem – trettio 

minuter för att vara givande (Bryman, 2011), vilket inte var tillräckligt med tid för denna 

studie. Enkäter användes inte på grund av metodens nackdelar. Möjligheterna till att ställa 

följdfrågor och diskutera försvinner medan risken att man inte får några svar alls finns då 

respondenten möjligtvis inte förstår frågorna. Genom observation kan respondenterna uppge 

ett förändrat beteende mot vad man skulle ha om inte någon observerade. Observatören går 

därmed miste om deras naturliga handlande och inhämtar en felaktig information till studien 

(Bryman, 2011). Observationer bör genomföras flera gånger under olika klockslag, eftersom 

flera faktorer kan påverka situationen. Upprepning kan på så sätt ge mer uppriktiga resultat. 

Observation integrerat med intervju blir i denna studie lämpligast. Eftersom studien strävar 
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efter ett brett under lag med ett flertal pedagoger, sågs observationer ta allt för lång tid för att 

vara relevant till studien.  

3.2 Urval  

Studien grundas på intervjuer med sex verksamma pedagoger som arbetar i en kommun i 

Mellansverige. Sammanlagt blev fem olika förskolor involverade, varav tre var belägna 

centralt medan de andra två var belägna utanför tätorten. Pedagogerna var i en varierad ålder 

med olika lång arbetslivserfarenhet inom förskolan. Två av respondenterna jobbar på samma 

förskola men inte samma avdelning och inget samarbete finns. Varför blev det då dessa peda-

goger och dessa förskolor? Att värva respondenter på kort tid är svårt, att ha ett nätverk inom 

förskolan skapade möjlighet till att fråga de pedagoger som hade en högre tillgänglighet, då 

de känner till mig sedan innan. Gemensamt för alla respondenter var att alla pedagoger var 

kvinnor.  

 

3.3 Etiska hänsynstaganden  

När en studie ska genomföras gäller det att ta hänsyn till de etiska principer som finns. Bry-

man (2011) menar att en studie som har lagt ner ett noggrant arbete med de etiska ställnings-

taganden bidrar till högre kvalité men att man också som ledare påvisar en respekt och trygg-

het för sina deltagare i studien.  

Vetenskapsrådet (2011) tar upp fyra allmänna krav som måste uppfyllas när en studie ska ge-

nomföras med människor som medverkare. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan beskrivs kraven kopplat till studiens ge-

nomföranden i processen. 

 

Studien tog sin början vid kontakt med förskolechefer vilket gjordes för att ta hänsyn till de 

etiska hänsynstaganden som finns när deltagare ska värvas till studien (Vetenskapsrådet, 

2011). Vår kontakt skedde via telefon där jag uppgav information både om mig och om min 

vision med studien för att förskolechefen ska kunna ta ett korrekt och välgrundat beslut till att 

personal ska få medverka i studien (Vetenskapsrådet, 2011). Jag bad om ett muntligt sam-

tycke och när medgivande från förskolechefernas var inhämtat påbörjades sökandet efter stu-

diens respondenter. De pedagoger som blivit tillfrågade att delta har därmed fått tillgång till 

två dokument. Ett informationsbrev som respondenten får behålla och en samtyckesblankett 

som ska skrivas under enligt samtyckeskravet som sedan sparas (se bilaga 2 & 3). Deltagarna 

ska ha tillgång till informationen om både studien och den som leder den även när samtyckes-

blanketten är inlämnad (Vetenskapsrådet, 2011). Utifrån informationskravet informerades det 

om att deltagandet är frivilligt och att man när som helst under processens gång får avbryta 

sin medverkan trots påskriven samtyckesblankett. Det framgår vad uppgifterna kommer att 

användas till, det vill säga dess syfte, bakgrund till undersökningen samt metoder. Detta ger 

klarhet till de personer som deltar i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2011). För att ta hän-



 

9 

 

syn till deltagares anonymitet kommer inte deltagares personliga uppgifter att nämnas i arbe-

tet vilket också konfidentialitetskravet handlar om. Trots att några av intervjufrågorna handlar 

om den informationen kommer dessa frågor hanteras och redovisas på ett sätt där utomstående 

inte kan identifiera personen. Deltagarna ska vara medvetna om att den information som sam-

lats in genom intervjuerna inte kommer att användas till annat än denna studie vilket nyttjan-

dekravet kräver. Detta informeras i informationsbrevet.  

 

3.4 Genomförandet 

3.4.1 Bearbetning av intervjufrågor 

Viktiga aspekter att ta hänsyn till vid en intervju är att det inte får förekomma ledande frågor 

eller att personligt tyckande synliggörs i någon form (Khilström, 2007), vilket har funnits i 

åtanke när frågorna har formulerats och förberetts. Att delta i en intervju kan skapa nervositet 

hos respondenterna om man upplever att man inte kan svara på frågorna eller får känslan av 

att sin kunskap blir testad under intervjun (Bryman, 2011).  För att avleda den känslan 

placerades generella frågor allra först som man vet att respondenten kan svara på som 

exempel namn och befattning inom yrket. Tre huvudrubriker i intervjuschemat 

sammanställdes dels för att lättare hålla sig till studiens syfte men också för att arbetet ska 

hålla en röd tråd (se bilaga 1). När frågorna bearbetades låg mycket fokus på att ha frågor 

som kan leda till diskussion som också är huvudsyftet med den kvalitativa intervjun (Bryman, 

2011) men även en formulering som inte är ledande eller vill sätta respondentens kunskap på 

prov. För att öka validiteten i studien (giltighet och meningsfullhet) innefattar en kritisk 

granskning över det tänkta materialet (Roos, 2014). Innan intervjuerna påbörjades har 

frågorna genomgått handledning och två pilotstudier. Pilotstudierna utgör en säkerhet för 

intervjuaren eftersom man har fått pröva på hur man kan gå tillväga, men även ett prov på 

frågornas formulering och ordningsföljd harmonierade för att säkerställa att frågorna har en 

förmåga att besvara studiens syfte (Bryman, 2011). 

3.4.2 Genomförandet av intervjuerna 

För att värva deltagare till studien gick frågan ut till sjutton tänkbara respondenter varav åtta 

tackade ja, men slutade i att två avböjde sin medverkan senare av olika skäl. Alla intervjuer 

skedde på respondenternas respektive förskola förutom en vilket föregick i respondentens 

hem. Innan intervjuerna ägde rum var jag i kontakt med respektive respondenter och bad om 

att få tillgång till ett ostört rum om möjligheten fanns, vilket var möjligt i alla intervjuer. Detta 

gjordes för att spara tid för respondenterna om de behövde gå tillbaka till verksamheten. I 

värsta fall kanske respondenten också avbryter sitt deltagande då man kan känna stress inför 

kollegorna skull, men även för att respondenten inte ska känna att någon annan tar del utav 

samtalet och känner osäkerhet i att besvara frågorna.  Eftersom intervjun innehöll frågor som 

handlade om teknikens läroplansmål hade respondenterna tillgång till dessa genom en utskrift. 

Intervjuerna skedde på eftermiddagarna eftersom det var då pedagogerna hade lättast att gå 
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ifrån barngruppen då det förekom vila och utelek. Den intervju som gjordes hemma hos re-

spondenten skedde efter avslutat arbetspass. Jag fick godkännande utav alla deltagare att spela 

in intervjuerna. Detta utgör en möjlighet att gå kunna gå tillbaka och få med information till 

analysen, vilket kan vara svårare än om man bara antecknat (Bryman,2011). När första inter-

vjun skulle ta sin början valde jag att berätta ännu en gång (då jag beskrivit det i informations-

brevet) om att jag kommer att spela in samtalet för min egen skull, för att lättare kunna bear-

beta framkommen information, vilket jag i de andra intervjuerna valde att inte berätta. Alla 

intervjuer pågick cirka en timme. 

 

3.4.3 Reliabilitet   

Intervjuerna som utförts i denna studie har som ovan nämnts inhämtat information genom en 

intervjuguide med semistrukturerade intervjuer. För att tillförlitligheten på en studie ska vara 

hög menar Bryman (2011) att resultatet ska bli densamma om studien genomförs på nytt, 

vilket kan vara tvivelaktigt i denna studie. Bryman (2011) tar också upp innebörden av att 

deltagarna ska ha fått samma förutsättningar för att besvara den tilldelade frågan. Det har 

förekommit följdfrågor både från mig som intervjuare men också utav respondenten. Viss 

information krävde följdfrågor för att kunna fördjupa sig i de svar som framkom medan andra 

önskade sig en annan formulering utav frågan, vilket ger olika förutsättningar för deltagarna. 

Ledande frågor kan eventuellt ha förekommit omedvetet. Ett exempel kan vara när 

respondenten inte uppfattat den tilldelade frågan och man som intervjuare förklarar detaljerat 

vad man menar. Eftersom intervjun baseras på pedagogernas egna erfarenheter kan svaren 

komma att ändras inom kort. Ännu en faktor som spelar in är vem som utför studien. Skulle 

forskaren bytas ut skulle det med högst sannolikhet ge förändrade svar. Alla har vi olika 

tankar och gör olika tolkningar vilket leder till att följdfrågorna också skulle bli annorlunda. 

Dessa hänsynstaganden leder till att studiens reliabilitet har påverkats på ett negativt sätt.  

3.4.4 Validitet 

För att öka validiteten i studien (giltighet och meningsfullhet) görs en kritisk granskning av 

det tänkta materialet (Roos, 2014). Innan intervjuerna påbörjades utfördes därmed pilotinter-

vjuer, vilket innebär att den tänkta intervjun prövas och skapar reflektion över om den ger 

svar på studiens syfte, samt hur frågornas formulering och ordningsföljd harmonierade, för att 

sedan kunna genomföra intervjuerna med bättre förutsättningar.  

3.5 Databearbetning 

För att få alla framkomna uppgifter synliga startades en transkribering utav alla sex 

inspelningar som sedan fördes in under de frågeställningar som fanns med i intervjuschemat. 

Dessa frågor räckte inte till att för att sammanställa allt respondenterna sagt, därmed delades 

frågorna in under de tre rubriker som ingick i studiens intervjuschema: 1. Arbetet med teknik, 

2. Pedagogens förutsättningar 3. Pedagogens förhållningsätt, för att kunna transkribera in 

resterande diskussion som pågick emellan frågorna på ett tydligt sätt. För att kunna se likheter 
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och skillnader skrevs tre arbeten ut, ett dokument för varje rubrik. Respondenternas namn 

fanns fortfarande kvar för att senare kunna stryka under likheter och skillnader i varsin färg. 

En sammanställning utav respondenternas bakgrund och arbetsförhållanden fanns med för att 

kunna analysera varför de skillnader och olikheter fanns. En tematisk sammanfattnings skrev 

till sist ihop för att lättare synliggöra studiens resultat. 
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4. Resultat  
Resultatet kommer presentera respondenternas uppfattningar om teknik och hur det behandlas 

i förskolan. 

4.1 Bakgrund och erfarenheter 

Tabell 4.1 Respondenter 

Respondent Befattning Examinera-

des år: 

Har utbildning 

inom teknik 

1 barnskötare 1996 𝑛𝑒𝑗 

2 förskollärare 2007 𝑗𝑎 

3 förskollärare 2009 𝑛𝑒𝑗 

4 förskollärare 2014 𝑗𝑎 

5 förskollärare 2014 𝑗𝑎 

6 förskollärare 2016 𝑗𝑎 

    

 

Respondent 5 hade under sin utbildningstid valt teknik och naturvetenskap som inriktning, 

medan kommunen de alla arbetar i har genomgått ett så kallad NTA- projekt (vidareutbildning 

inom teknik) där alla förskolor deltog. Tre utav studiens respondenter var själva delaktiga, 

men alla har på något sätt tagit del utav projektet då en haft sin verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU) under denna tid medan andra har/haft en kollega som deltagit i projektet.  

4.2 Pedagogernas uppfattning om arbetet med teknik i 

förskolan.  

Respondenterna fick frågan om vad teknik innebär i förskolan för dem. Samtliga deltagare 

förutom Respondent 1 svarade utan att reflektera ”Bygg och konstruktion”, medan 

Respondent 1 svarade: ”Datorn och Ipad”. Bygg och konstruktion och experiment var 

områden som nämndes ett flertal gånger i intervjuerna när arbetet med ämnet teknik skulle 

beskrivas. Efter respondenterna fått reflekterat över den ställda frågan framkom det flera 

områden som också innebar teknik för dem (se tabell 4.2). 
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Tabell 4.2 Respondenternas uppfattningar om teknik 

Respon-
dent 

Bygg och 
konstrukt-

ion 

Dator & 
Ipad 

Experi-
ment 

Vardags-
problem 

Material Program-
mering 

Pyssel 

1 X X X    X 
2 X  X X X X  
3 X       
4 X  X  X   
5 X  X X    
6 X X X X   X 

X= representerar vad respondenten anser att ämnet teknik är.  

Experiment är ett återkommande begrepp i samtalen som flera önskar att få jobba med inom 

tekniken. Respondent 3 berättar konkret hur hon skulle arbeta med ämnet.  

”Jag skulle ta med barnen ut och utforska lutning, och använda mig utav en gungbräda 

exempel, vad rullar snabbast, stor liten boll, hink. Låta barnen experimentera. Ge barnen 

uppdrag och låta dem sen utforska själva.” (Respondent 3)  

Pyssel var ett område som uppfattades som teknik där resonemanget gick att; ”Barnen ska få 

pappret att fästa på ett annat papper, hur gör vi?” (Respondent 6). Respondenten 1 gav 

exempel på en bild och kemi aktivitet som teknik när hon berättade att de brukar använda sig 

mycket utav vattenfärg: 

”Vi utforskar vad som händer när de olika färgerna blandas, men kan också 

pröva vad som händer om man blandar andra ämnen.”  

Flera gånger framkom frasen ”det finns teknik i allt vi gör” de menar att man inte utnyttjar 

den enkla teknik som finns runt om oss, utan ofta gör arbetet för stort och försvårat. 

”En försköning utav ämnet ska inte förekomma, utan pedagoger ska lita på 

barnens vilja och förmåga att lära sig och därför använda sig utav rätt begrepp 

från början, men aktiviteterna ska självklart vara anpassade till barnens nivå och 

kunna utmana barnen på deras individuella nivå” (Respondent 4).  

När det kommer till att arbeta med läroplansmålen var alla respondenter enade om att barnen 

ska erbjudas olika material för att kunna bygga och konstruera. Barnen ska också få möjlighet 

att utforska olika sätt att konstruera, vilka material som skapar hållbara projekt. Flera vill även 

arbeta med problemlösning, pedagogerna ska redogöra för ett problem som barnen sedan ska 

få lösa på egenhand. Vilket beskrevs såhär:  

”Det kan exempel handla om att en sten ska flyttas från ett ställe till en annan 

utan att stöta stenen med händerna” (Respondent 2).  

Sandlådor togs upp utav Respondent 6 som ett konkret ställe att kunna uppfylla större del utav 

tekniken läroplansmål. 
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”Synliggör för barnen vad mycket mer man kan göra om man har dessa redskap 

(spaden, silen, grävskopan) i sandlådan än om man inte har dem. Det går att 

använda händerna men vilka resultat ger det mot om man använder sig utav en 

teknik artefakt” (Respondent 6).  

I teknikarbetet i förskolan nämnde samtliga respondenter att det fanns en strävan efter att gå 

till skogen minst en gång i veckan, eftersom det är ett uppskattat ställe utav barnen och är en 

perfekt plats för teknikanvändandet, ett exempel togs upp och det var att barnen kunde 

använda sig utav skogens material för att bygga kojor. Om respondenterna själva fick 

bestämma ansåg de sig vilja arbeta med de äldre barnen i förskolan (4-5 år) när det kommer 

till ämnet teknik. Respondenterna ansåg att det skulle leda till en förenkling i arbetet för dem 

själva.  

” Med de större barnen kan man förklara på ett annat sätt som möjligheterna 

kring aktiviteter ökar” (Respondent 3) 

4.3 Pedagogernas syn på deras roll i arbetet med teknik 

För att ge barnen ett bra möte med tekniken i förskolan anser samtliga respondenter att barnen 

ska få en bra stöttning från pedagogernas sida. En bra stöttning i detta fall är att inte vara för 

snabb med att komma med förslag eller svar som leder till en lösning. Antingen ska pedago-

gerna inte lägga sig i alls, eller ställa frågor som; vad händer om du gör så? Vilket benämns 

som utforskande samtal. Respondent 4 nämner vikten utav att ge barnen uppmuntrande ord till 

att vilja fortsätta utforska, vilket kan öka intresset för ämnet teknik. För att kunna utveckla 

och utmana barnens teknikarbete menar Respondent 2 att man som pedagog ska vara en inspi-

ratör och förebild  

 

” Måste ett hus vara fyrkantigt? Få barnen att bryta normer och visa att världen 

är möjlig på många olika sätt bara man kommer på en bra lösning, tillslut kanske 

man kommer på en bro som ingen annan byggt.” (Respondent 2). 

 Vikten utav att vara inspiratör uttrycks också:  

”Många gånger tror jag att man påverkar barnen mer än vad vi faktiskt tror” 

(Respondent 3).  

För att pedagogerna ska kunna uppfylla sin roll talar de positivt om att arbeta i små 

barngrupper åt gången för att hinna med att möta alla barnen och få chansen att utmana dem 

på deras individuella nivå. Respondent 4 och 6 nämner vikten utav att man som pedagog ska 

vara mer tillåtande för att öka barnen förutsättningar till teknik. Respondent 4 upplever att 

man allt för ofta säger nej till barnens egna initiativ vilket kan leda till att man många gånger 

stoppar deras nyfikenhet till att utforska.  Respondent 1 tar upp betydelsen av att leka in 

barnens kunskap, vilket hon anser att man lätt kan glömma bort när man använder sig utav 

teknik och framför allt när man ser det som ett svårt ämne. Flera gånger nämns vikten utav 

pedagogens roll i att ha en förståelse för ämnet. 
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 ”Har man inte förståelsen för vad teknik är blir det svårt att förmedla den 

kunskapen till barnen” (Respondent 2) 

Respondenterna 1, 2, 3 och 4 uttalar klart och tydligt ett; ja för att utbildning spelar en 

betydande roll för hur man arbetar med teknik. De berättar att en grundkunskap behövs för att 

kunna veta vad hela begreppet teknik innefattar, 

  

”det finns mer än bygg och konstruktion inom tekniken, som var det enda jag själv 

förknippade teknik med förr innan jag arbetat med det ett tag”  

 

som Respondent 5 uttryckte. Medan respondenterna 5 och 6 uttrycker en osäkerhet i frågan 

om utbildningen spelar roll för hur man arbetar med teknik. Båda håller med om att kunskap 

inom ämnet är en självklar förutsättning för att undervisa i det, men anser inte att det nödvän-

digtvis behöver komma från en utbildning utan att man kan lära sig på egen hand eller utav 

kollegor. Respondenterna 1 och 2 menar på att teknik inte ses som ett prioriterat ämne, det är 

ett fåtal gånger man hamnat i diskussion kring ämnet medan de visar på att det finns en vilja 

att införskaffa erövra kunskap. 

 

Tabell 4.3 Kunskap & utveckling 

 

Pedagogers strävan efter att utöka sin kunskap inom teknik, visas tydligt i tabell 4.3. Två 

respondenter önskar en utbildning som ger dem grundkunskaperna för vad teknik är och hur 

man kan involvera det i verksamheten, eftersom de känner svårigheter att uppfylla 

läroplansmålen. Resterande anser att en praktisk utbildning som ger konkreta tips för att 

kunna utmana barnen på olika nivåer, vilket ger dem förutsättningar att få individuell 

anpassad undervisning. Vardagliga små tips som lätt kan glömmas bort skulle också vara 

passande då Respondent 4 nämner att teknik inte alltid behöver vara stora projekt. Respondent 

2 anser att alla behöver påminnelse och inspiration för att inte tappa det man en gång fått med 

sig utav en utbildning, vilket respondenten nämner utav egen erfarenhet.   

Respondent Befattning Examinera-

des år: 

Har utbild-

ning inom 

teknik 

Anser sig ha 

kunskaper att 

uppfylla läro-

plansmålen 

inom teknik 

Vill utbilda 

sig inom 

teknik 

1 𝑏𝑎𝑟𝑛𝑠𝑘ö𝑡𝑎𝑟𝑒 1996 nej 𝑛𝑒𝑗 𝑗𝑎 

2 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑙ä𝑟𝑎𝑟𝑒 2007 ja 𝑗𝑎 𝑗𝑎 

3 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑙ä𝑟𝑎𝑟𝑒 2009 nej 𝑗𝑎 𝑗𝑎 

4 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑙ä𝑟𝑎𝑟𝑒 2014 ja 𝑗𝑎 𝑗𝑎 

5 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑙ä𝑟𝑎𝑟𝑒 2014 ja 𝑗𝑎 𝑗𝑎 

6 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑙ä𝑟𝑎𝑟𝑒 2016 ja 𝑛𝑒𝑗 𝑗𝑎 
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4.4 Förutsättningar för teknik i förskolan 

Fyra utav sex respondenter visar på en negativ inställning till teknik (se nedan i tabell 4.4), då 

de beskriver ämnet som svårt och tidskrävande på grund utav okunskap.” jag tycker teknik är 

svårt att få grepp om, jag kan inte urskilja det eftersom det kan vara flera ämnen inblandat” 

(Respondent 6) eller att ämnet inte finns med alls i tankarna när man planerar i verksamheten. 

”Det kräver så mycket jobb bakom att hitta nya sätt att arbeta” (Respondent 5). Respondent 4 

beskrev istället teknik med positiva ord;   

”Teknik är väldigt kul för alla kan vara med på det på ett annat sätt. Tänker man 

matte eller språk förekommer det ofta barn som har svårigheter för det, här bli 

det något annat. Det är inte så styrt, väldigt fritt. Eftersom det handlar om utfors-

kande och prövande är kan det inte riktigt bli fel, det blir inte så mycket rätt eller 

fel även om man inte jobbar efter det. Jag kan se det som ett sätt att utrycka sig i, 

vissa använder dans och musik ex. mycket kroppsligt ämne.”   

 

Dock uttrycker sig Respondent 5 så här också: ”det jag kan är kul!”, och menar på att det hon 

har kunskap om inom ämnet teknik är roligt, medans resterande känns svårt och tråkigt. Re-

spondent 2 anser även att tekniklektionerna från när de själva gick i grundskolan spelat roll 

för vad man har för syn på tekniken i förskolan. Respondenten uttryckte att det kan vara en 

bidragande faktor till att många ser på ämnet teknik som svårt.  

 

” tänker man på tekniken från grundskolan när man fick göra förlängningsslad-

dar, förstår jag att det kan vara svårt att omvandla den sortens teknik till barnens 

nivå på förskolan” (Respondent 2) 
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Tabell 4.4 Respondenternas inställning till teknik 

X = betyder att respondenten har en negativ inställning till teknik. 

 

Trots att Respondenter1,3,5 och 6 har en negativ inställning till teknik vill de ändå utbilda sig 

inom ämnet för att förhoppningsvis kunna ändra sin inställning till positiv, och menar på att 

kunskapen har betydelse för detta. Resultatet visar också att även om man som pedagog kän-

ner att man kan uppfylla läroplansmålen räcker det inte för att man ska se ämnet som något 

positivt. Respondent 3 & 5 menar på att läroplansmålen tolkas och utövas efter de kunskaper 

man har som pedagog oavsett om man tycker det är roligt eller ej.  

 

Respondenterna 3 och 5 som anser sig ha kunskaper att uppfylla läroplansmålen har en nega-

tiv inställning till ämnet teknik då  

Det framkommer att den kommunen respondenterna arbetar i har lagt naturvetenskap/teknik  

som ett fokusämne tillsammans med matematik och språk, vilket har pågått i snart två termi-

ner. Dock anser samtliga att det har varit mer fokus på matematik och språk. Flera workshop 

tillfällen har ordnats för att inspirerat och givit konkreta tips samt reflektionsgrupper för dis-

kussion, som är förutsättningar för att öka sina kunskaper. Att arbeta med flera teman samti-

digt uttrycker Respondent 2 är mycket tidskrävande. Respondenten arbetar på en miljöför-

skola där det ligger stort fokus på matsvinn, giftfri miljö och plantering vilket är mål som ska 

uppfyllas för att få representera sig som en miljöförskola. Den uttrycker att när det blir för 

många fokusområden samtidigt räcker inte tiden till att genomföra allt man planerat för, eller 

att tiden inte ens finns för att planera.  Respondent 5 upplever teknik som svårt och menar på 

att det krävs tid för att kunna kunskapsöka området innan man kan integrera ämnet i verksam-

heten, vilket inte alltid är möjligt. ”Det är för många barn beräknat på för få pedagoger vilket 

leder till att planering får ske spontant när tid finns över” (Respondent 1).  Andra förutsätt-

ningar i verksamheten kommer också upp vilket är att man ska ha ett fungerande arbetslag. 

”Ett idéutbyte måste kunna ske och reflektera över varför vi gör som vi gör och inte bara för 

Respondent Befattning Har utbild-

ning inom 

teknik 

Anser sig ha 

kunskaper 

att uppfylla 

läroplans-

målen inom 

teknik 

Vill utbilda 

sig inom 

teknik 

Negativ in-

ställning till 

ämnet tek-

nik 

1 𝑏𝑎𝑟𝑛𝑠𝑘ö𝑡𝑎𝑟𝑒 nej 𝑛𝑒𝑗 𝑗𝑎 X 

2 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑙ä𝑟𝑎𝑟𝑒 ja 𝑗𝑎 𝑗𝑎  

3 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑙ä𝑟𝑎𝑟𝑒 nej 𝑗𝑎 𝑗𝑎 X 

4 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑙ä𝑟𝑎𝑟𝑒 ja 𝑗𝑎 𝑗𝑎  

5 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑙ä𝑟𝑎𝑟𝑒 ja 𝑗𝑎 𝑗𝑎 X 

6 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑙ä𝑟𝑎𝑟𝑒 ja 𝑛𝑒𝑗 𝑗𝑎 X 
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att vi alltid gjort så ” (Respondent 6). Budgeten som delas ut varje termin till förskolorna be-

skrivs också vara otillräcklig för att köpa in tillräckligt med förbrukningsmaterial och dyrare 

saker som Ipad och programmeringsrobotar för att kunna arbeta med teknik. Respondenterna 

2, 5 och 6 anser istället att det finns alla förutsättningar för att integrera enkel teknik i försko-

lan. Det handlar snarare om faktorer som okunskap och intresse om det inte skulle användas i 

verksamheten. Samtliga respondenter utom en menar på att det ska finnas näst intill oändligt 

med material för att inspirera barnen till att utforska och konstruera. Respondent 2 vill istället 

minska på materialet så mycket som möjligt för att barnen ska våga pröva sig fram och att de 

ska hålla fokus på det de har framför sig. Materialets tillgänglighet tas också upp, materialet 

ska vara i barnens höjd så de själva kan bestämma både när och vad de vill göra, för att tillåta 

ett utforskande på barnens egna initiativ. Respondent 6 nämner att hon erfarit att pedagogerna 

många gånger stoppar barnens inflytande i verksamheten.  

 

” vill de bygga med lera och fjädrar låt de göra det, extra kläder finns det och 

fjädrar kan bli en fin kontrast i leran! ” 

 Samtliga utom Respondent 1 anser att teknik ska börjas användas tidigt i förskolans 

verksamhet mellan 1-3 år hade motiveringen att desto tidigare barnen får bekanta sig med 

ämnet och höra deras rätta begrepp, desto större förutsättningar finns det för att barnen ska få 

ett positivt förhållningsätt till teknik. Vilket de anser leder till att tekniken inte känns obekant 

och svår när dem kommer till grundskolan. Respondent 6 anser också att genom att använda 

sig tidigt utav de tekniska artefakter som finns i förskolan övar vi barnens finmotorik genom 

att klippa och limma exempel. Respondent 2 beskriver att teknikanvändning börjar när livet 

börjar. Vad händer om jag drar ut den här pallen, når jag upp då? Respondent 1 anser istället 

att teknik ska startas med de äldre barnen eftersom hon anser att barnen i den åldern kan hålla 

fokus en längre tid och är mer intresserade och mottagliga för teknik. Ser man på tekniken ur 

ett större perspektiv beskriver respondenterna att teknikämnet påverkar vår framtid. Samhället 

har utvecklats i snabb takt framförallt i den digitala tekniken. Respondenterna visar en 

förståelse för att nyfikna barn kan komma att påverka vårt samhälle och att det är i förskolan 

man ska lägga grunden för det livslånga lärandet. 

 

 ”Att få en förståelse för att saker inte bara finns där tycker jag är viktigt, någon 

har prövat sig fram och tillverkat det vi använder i vår vardag” (Respondent 4) 

 

En tekniksal kom som önskemål för att säkerställa användandet utav teknik i 

verksamheten,  

”Eftersom bygg och konstruktion faller sig naturligt i verksamheten så behövs det 

något som väger upp för de andra områdena som också finns inom teknik.” 

(Respondent 5) 
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5. Diskussion 

Nedan kommer studiens metod och resultat att diskuteras var för sig.  

5.1 Metoddiskussion  

Den valda metoden ska svara på studies syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Syftet i 

denna studie var att undersöka hur ämnet teknik synliggörs i förskolan enligt pedagogerna. 

Undersökningen fokuserade på vad teknik i förskolan innebar för pedagogerna och vad de har 

för förutsättningar att integrera ämnet i förskolans dagliga verksamhet. Detta har metoden be-

svarat genom intervjuer med de berörda pedagogerna. Hade observation valts som ett komple-

ment till intervjuerna skulle möjligheter funnits till att se hur pedagogerna arbetar praktiskt 

med ämnet i deras vardagliga miljö. Detta hade skapat möjligheter till att jämföra hur pedago-

gerna berättar om teknikarbetet samtidigt som studien kunnat relatera till deras intervjusvar. 

Semistrukturerade intervjuer valdes för att flexibiliteten i denna metod kan bidra till 

fördjupade svar och intressanta diskussioner eftersom chansen till följdfrågor finns enligt 

Bryman (2011). Under bearbetningen utav intervjufrågorna låg det mycket fokus på att ha 

öppna frågor som ska leda till diskussion, vilket gjorde resultat för studien då intervjuerna gav 

en fördjupad syn på hur respondenterna både arbetar och ser på tekniken och varför. Av egen 

erfarenhet kan det kännas nervöst att delta i en intervju, då man inte vet om man kan svara på 

frågorna eller känner att sin kunskap blir testad. För att avleda den känslan valdes generella 

frågor allra först som man vet att respondenten kan svara på. Två av respondenterna nämnde 

att det kändes tryggt att börja så, för att det ”lättade på stämningen.” När det gällde att 

formulera frågor som inte skulle testa respondenternas kunskap visade det sig bli till det 

negativa. En respondent avbröt sin medverkan under intervjuns gång då den ansåg att den inte 

hade nog med kunskap om ämnet för att kunna besvara frågorna, vilket också kan tolkas som 

att, oavsett hur frågorna var framarbetade, var det ämnet teknik som respondenten hade svårt 

för. Dock var det tre utav de medverkande respondenterna som uttryckte frågorna som svåra. 

Frågorna har genomgått handledning och två pilotstudier innan de började att användas, vilket 

var av betydelse för studien, då frågorna till en början ledde till samma svar och blev 

”uttjatade”. Det gav en säkerhet för intervjuaren innan intervjuerna startas att man innan har 

fått pröva på hur man kan gå tillväga men också om frågornas förmåga att besvara studiens 

syfte (Bryman, 2011). Alla intervjuer skedde på respondenternas respektive förskola förutom 

en vilket föregick i respondentens hem, vilket jag anser var till fördel, då stämningen var helt 

annorlunda gentemot de andra intervjuerna. Min analys utav det kan vara bekantskapen oss 

emellan, men även att respondenten befinner sig på hemmaplan och besitter en annan 

trygghetskänsla än om man skulle vara på arbetsplatsen. Under tiden intervjuerna pågick fick 

jag kämpa med mig själv som intervjuare. När man inte vet vilket svar eller fundering som 

komma skall var det också väldigt svårt att vara förberedd på att ställa en så kallad korrekt 

följdfråga som varken får ledas eller uttryckligen inte visa något eget tyckande (Bryman, 

2008), då man rent spontant kan utrycka ett Jasså? eller varför? i fel tonläge. Tack vare att jag 

fick spela in intervjuerna kunde jag istället för att anteckna respondenternas svar vara 

fokuserad på samtalet med respondenten och vara lyhörd på eventuella följdfrågor (Bryman, 

2011). Inspelningarna ledde också till att all information som respondenten uttalade kunde 
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komma till användning i studien, eftersom det lätt kan missas att anteckna allt respondenterna 

säger.  

Under processen att hitta villiga pedagoger som ville delta i studien stöttes det på en del mot-

gångar. Det har sedan tidigare diskuterats om att det ska genomföras intervjuer på de försko-

lor jag är involverade i, vilket ett flertal upplevde som positivt och kunde tänka sig att ställa 

upp på. Dock var det många som senare tackade nej till att delta när mitt ämne presenterades, 

motiverat med svaret ”nej det ämnet är svårt och kan jag inget om”. Jag stötte även på situat-

ionen där en intervju redan var igång men respondenten valde att avbryta då den ansåg att den 

inte kunde ge någon nyttig information. Jag fick även delta i en diskussion i ett arbetslag efter 

en presentation av studien. Till en början gavs möjligheten att förklara vad teknik och vad det 

kan vara i verksamheten. Diskussionen mellan pedagogerna tog vid, och reflektionerna från 

presentationen av studien var kort sammanfattat att: barn inte behöver den sortens kunskap i 

förskolan, de har klarat sig innan så varför behöver den införas nu? Men även att barnen inte 

tar skada av att inte ta upp teknik. Barnen kommer inte ta någon skada utav det i förskolan, 

men forskning visar på en betydande roll utav att få möta ämnen i tidig ålder som utgör en 

fördel till grundskolan (Harlen, 1996). Dessa pedagoger hade ett negativt förhållningsätt till 

ämnet och hänvisades många gånger till dess svårigheter, vilket också kan ses i tidigare forsk-

ning inte är något ovanligt. (Hellberg & Elvstrand, 2013). Studien var inte intressant för dessa 

pedagoger, hade de däremot tackat ja till att delta hade studiens resultat visats vara ännu mer 

negativ när det gäller pedagogens inställning till teknik. 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att respondenterna anser att arbetet med teknik i förskolans verksamhet ska 

vara förenklat, som exempel: pedagogerna ska belysa den teknik som sker naturligt, små 

barngrupperna behövs för att barnen behöver stöttning i ämnet, vilket också forskning visar på 

är en förutsättning för barn att lära och utvecklas (Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson & 

Kärrby 2001; Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009). Men fyra utav sex respon-

denter anser arbetet med teknik är svårt och anser sig behöva mer kunskap. Pedagogernas be-

hov i arbetet med teknik uttrycks därmed vara barnens behov i undervisningen, för att man 

som pedagog inte vill visa sina brister på kunskap. För att kunna inspirera och göra undervis-

ningen lustfylld som läroplanen beskriver (Skolverket, 2016), har kunskapen en betydande 

roll. Bjurulf (2013) beskriver att verksamheten genomsyras av pedagogens kunskaper. Är 

känslan att kunskapen inte är tillräcklig leder det till svårigheter i ämnet, vilket i nästa tur le-

der till att det kan vara svårt att vara den inspirerande pedagog som ska leda ett lustfyllt lä-

rande som läroplanen beskriver att pedagogerna ska vara i förskolans verksamhet (Skolverket, 

2016). 

 

Forskning visar att det finns ett stort antal pedagoger som har svårigheter inom teknik och har 

därmed ett negativt förhållningsätt till ämnet (Hallberg & Elvstrand, 2013), vilket i sin tur på-

verkar barns undervisning negativt. (Bjurulf, 2013). Likaså denna studie, de respondenter som 

inte har utbildning inom teknik har ett negativt förhållningsätt. Däremot förekommer det även 
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hos dem som har utbildning, vilket kan bero på många olika saker som till exempel: utbild-

ningens upplägg och innehåll. Respondent 2 uttrycker vad hon anser kan vara en anledning till 

att pedagogerna ser på ämnet teknik som något svårt, vilket var att man tänker tillbaka på hur 

tekniken var utformad när man själv gick i grundskolan.  

 

”Tänker man på tekniken från grundskolan när man fick göra förlängningsslad-

dar, förstår jag att det kan vara svårt att omvandla den sortens teknik till barnens 

nivå på förskolan”. 

 

Denna fras visar på betydelsen av att introducera ämnet tidigt för att barnen ska kunna få med 

sig en positiv upplevelse utav ämnet inför framtiden. Som förskolans läroplan hävdar är det i 

förskolan man lägger grunden för det livslånga lärandet (Skolverket, 2016). Eleverna i grund-

skolan ska bland annat få en förståelse för hur människans val i samhället bidrar till en hållbar 

utveckling, samt tekniska lösningar och dess uppbyggnad, funktion och alternativa lösningar 

för att kunna utveckla den tekniska lösningen (Skolverket, 2011). Teknikämnet har ett brett 

kunskapsområde men framförallt en betydande roll för vårt samhälle och den vardag vi lever i 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Detta bevisar hur viktigt pedagogers roll är att anpassa 

undervisningstillfällena till barnens nivå, eller fånga upp barnens nyfikenhet kring ämnet en-

ligt Nöjd (2013). Nöjd (2013) stöttar läroplanen (Skolverket, 2016) genom att de båda hävdar 

att det är det som krävs för att skapa ett roligt och positivt lär tillfälle som förskolan ska bestå 

utav. 

 

Alla respondenter har naturvetenskap och teknik som ett fokusområde i verksamheten. Samt-

liga har på olika sätt tagit del utav de NTA-utbildning kommunen köpt in sig i. Båda dessa 

”projekt” har sammankopplat teknik och naturvetenskap till ett område. För att både barn och 

pedagogerna ska få de bästa förutsättningarna för att arbeta med teknik behöver man skilja på 

ämnena. Detta för att ge barn och pedagoger en klar bild av vad som hör till vilket område och 

minska svårigheterna för att få kunskap om vad teknik är (Sundqvist, 2015). Detta kan vara 

den påverkande faktorn för att pedagogerna som har utbildning också har ett negativt förhåll-

ningsätt till teknik. Som Respondent 6 uttrycker: ”jag tycker teknik är svårt att få grepp om, 

jag kan inte urskilja det eftersom det kan vara flera ämnen inblandat.” I Sundqvists (2015) 

avhandling framkom det att pedagoger anser att teknik handlar om att barnen ska få experi-

mentera och undersöka, vilket också visas tydligt i denna studie då resultatet visar att fem 

utav sex respondenter förknippar teknik med experiment. I NTA-utbildningen används färdiga 

experiment kopplat till ämnet teknik vilket resulterar i ett undersökande arbetssätt (Skolver-

ket, 2012). Detta gör att man tydligt kan se att NTA-utbildningen som varit tillgänglig för re-

spondenterna har gjort avtryck i deras arbetssätt och tankar kring teknik. 

 

Utav sex respondenter är det bara Respondent 1 som nämner vikten utav att leka in barnens 

kunskap. Även om pedagogerna berättar om användandet av sandlådan eller gungbrädan i 

leken, finns bara ett tydligt uttalande om lekens betydelse, vilket är intressant. Leken är och 
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ska vara naturlig och central i förskolans undervisning, även när det kommer till teknik 

(Skolverket, 2015). Tittar man även på Respondent 5 som nämner att en tekniksal skulle vara 

lämpligt i verksamheten för att kunna säkerställa att hela teknikämnet integreras tyder på 

svårigheter att få tekniken naturlig i verksamheten. Samtliga respondenter använder sig ofta 

utav skogen i sitt teknikarbete. Pedagogerna nämner att mycket utav deras bygg och 

konstruktion tillfällen förekommer i skogen. De berättar även om teknikens möjligheter i 

skogen men kan inte nämna något mer än bygg och konstruktion, vilket visar att pedagogerna 

i denna studie har svårt att urskilja teknik. Naturvetenskap och teknik har områden som går in 

i varandra och bidrar till att pedagogerna blandar ihop och har svårt att urskilja vad som hör 

till vilket ämne (Nöjd, 2013).   

Frasen ”teknik finns i allt vi gör” som har nämnts ett flertal gånger kan vara ett sätt att 

försäkra sig själv om att man arbetar med teknik i förskolan, utan att egentligen förstå sig på 

innebörden utav vad teknik är. Man skulle kunna kalla det en ”försvarsfras”. Problematiken 

här ligger i att många har svårigheter att urskilja den teknik som finns i vardagen, vilket blir 

ännu svårare om man inte har utbildning (Nöjd, 2013).  Bara för att vi är omringade utav 

teknikens artefakter innebär det inte att vi arbetar med teknik ständigt. Några av pedagogerna 

blandar ihop ämnet teknik med att man kan använda sig utav olika tekniker som till exempel 

när man målar med en pensel eller äta med hjälp utav olika tekniker, vilket visas i Sundqvists 

(2015) forskning som ett vanligt fel pedagogerna gör när man ska urskilja ämnet teknik, vilket 

också kan vara en bidragande faktor till att man ofta använder frasen ”teknik finns i allt vi 

gör.” 

Flera utav respondenterna beskriver sin planering som spontan, vilket visas sker när tillfället 

finns eftersom respondenterna uttrycker sin brist utav tid. De menar att inspiration och 

kunskap till aktiviteter eftersöks i böcker och genom datorn för att sedan använda det i 

verksamheten. Detta talar emot Säljö (2010) forskning där det visats att motivationen inte 

finns för den egna kunskapsökningen. Studien visar att samtliga har viljan till kunskapsökning 

i verksamheten men att tiden inte räcker till alla gånger. Respondent 5 uttrycker även att 

kunskap hämtas för stunden. Har kunskapen skaffats endast för aktiviteten är det svårt att 

lämna plats för barnens egna planer och kreativitet som är en viktig del utav barns lärande och 

utveckling (Skolverket, 2016). Pedagogerna går i så fall miste om chansen till ett samspel 

mellan pedagog och barn där integrationen är hög från barnens sida då de efterfrågar mer 

kunskap (Siraj-Blatchford, Sylva, Muttock, Gilden & Bell, 2002).  Lämnar inte pedagogerna 

utrymme för dessa möten går barnen miste om värdefulla tillfällen i verksamheten.  

Resultatet visar att samtliga respondenter har viljan att utvecklas inom ämnet teknik. Skulle 

de erbjudas en utbildning skulle samtliga tacka ja, vilket talar emot Elfström (2011) påstående 

att ämnet inte är attraktivt och intresset har minskat över de senaste åren. Däremot styrker det 

Mårdsjös (2011) avhandling där det framkommer att vidareutbildningar är attraktivt hos 

pedagoger. Även om antalet respondenter i denna studie är ett minimum utav de pedagogers 

som finns ute i förskolorna så är procentsiffran hög i denna studie och skapar förhoppningar 

om att synen på ämnet teknik kan vända och ses som ett positivt ämne. 
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6. Slutsatser 

 
Denna typ utav studie som får fram pedagogers uppfattning, kunskap och förhållningsätt till 

ett ämne är relevant för att kunna belysa pedagogers möjliga problemområden i förskolan. Det 

är inte tills man belyst området man kan vidta åtgärder och skapa verktyg för pedagogerna att 

jobba vidare med. Det kan räcka med att få tillgång till fortbildning, litteratur eller nytt 

material för att se teknik med nya ögon. Vikten utav att få kontinuerlig upprepning utav den 

kunskap man tidigare fått är behövlig för att kunna använda sig utav den en längre tid. Ett 

flertal gånger visar pedagogerna på en vilja om att ständigt utvecklas som pedagog, vilket 

skapar nya möjligheter i verksamheten som i sin tur bidrar till en högre kvalité i förskolan och 

styrker pedagogerna i sin professionsroll. Detta har betydelse oavsett om arbetssättet, 

förutsättningarna och förhållningsättet är positivt eller negativt, som förskolelärare är man 

aldrig fullärd och det dyker ständigt upp ny forskning som är relevant att ta till sig och 

synliggöra i verksamheten. Hur säker man än känner sig inom ämnet är det aldrig fel att 

diskutera fram eller få nya tips till bland annat aktiviteter. 

Fortsatt forskning kan vara att man utökar studiens område och antal för att se om flera 

respondenter upplever tekniken på samma sätt i denna studie, för att senare studera vad detta 

kan bero på. Vad krävs det för att kunna vända på teknikens negativa rykte?   
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Bilagor 

Bilaga 1; Intervjufrågor  

Generella frågor 

• Namn: 

• Vilket år tog du din examen 

• Ålder på barnen 

• Befattning 

 

Arbetet med teknik i förskolan 

• Vad är innebär teknik i förskolan för dig? 

• Hur anser du att man kan arbeta med förskolans läroplansmål inom tekniken? 

• Om du fick välja precis hur du vill, hur skulle du arbeta med teknik? 

• Finns det något på din förskola du skulle vilja utveckla för att kunna arbeta med tek-

nik?  

• Vad anser du skulle öka barns möjligheter till teknik i förskolan? 

Förutsättningar till teknik   

• Beskriv din förskola (profil, läge, utemiljö, innemiljö)  

• Vilka förutsättningar tycker du man bör ha för att kunna arbeta med teknik? 

• Vilka hinder eller möjligheter upplever du att ni har för att integrera teknik? 

• Tror du utbildningen spelar roll för hur man arbetar med teknik i förskolan och varför?  

• Hur upplever du att kompetensen ser ut bland personal och rektorer inom teknik? 

 

Pedagogens förhållningsätt till teknik  

• Hur upplever du att det är att arbeta med teknik i förskolan? 

• Har du något specifikt som du intresserar dig utav inom tekniken?  

• Vilken åldersgrupp tycker du det är lämpligt att börja använda sig utav teknik och dess 

begrepp? Motivera svar 

• Vad anser du att tekniken har för betydelse för barns lärande och framtid? 
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Bilaga 2 : Informationsbrevet 

Mitt namn är Hannah Nilsson och läser termin 6 på Karlstads universitet. Jag 

ska nu genomföra mitt examensarbete vars syfte är att ta reda på hur pedagoger 

arbetar med teknik i förskolan, vilket också innefattar vilket förhållningsätt  

pedagoger har men också ens förutsättningar i verksamheten. För att genomföra 

studien kommer jag att använda mig utav intervjuer, som också kommer att spe-

las in för att lättare kunna sammanställa framkommen information.  Att med-

verka är frivilligt och man kan när som helst avbryta sin medverkan. Vid frågor, 

kontakta mig 😊 

 

Hannah Nilsson 

Mobilnummer: 0702358875 
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Bilaga 3; Samtyckesblankett 

Genom att skriva under denna blankett ger jag mitt samtycke till att delta i studien vars syfte 

är att ta reda på hur pedagoger arbetar med teknik i förskolan, vilket också innefattar vilket 

förhållningsätt pedagoger har till ämnet men också ens förutsättningar i verksamheten 

  

Jag är här med informerad om att mitt deltagande är frivilligt och jag kan när som helst under 

studiens gång avbryta min medverkan. Min medverkan är anonym och lika så vilken kommun 

eller förskola jag tillhör. Intervjuerna kommer att spelas in och framkomna uppgifter i sam-

band med intervjuerna kommer endast brukas till detta examensarbete. Uppgifterna kommer 

hanteras på ett varsamt sätt att obehöriga inte ska kunna ta del utav dem. När studien har av-

slutats kommer alla anteckningar och inspelningar från intervjuerna att raderas.  

Jag är medveten om att studiens slutversion är offentlig. 
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