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Abstract 

Previous research has shown how technology as a subject in preschool is 

considered difficult to implicate and has therefore been a subject not priori-

tized. According to previous research, lack of knowledge in technology 

among preschool teachers are the reason to why the subject is considered dif-

ficult. Teachers in various studies have requested more knowledge in the 

subject in order to be able to handle the technical assignments in the curricu-

lum. Therefore, we chose to show “the good example” by focusing on a spe-

cific group of preschool teachers educated in the technology. We chose these 

preschool teachers in order to show how teachers with education in techno-

logy can implement technology in preschool education. The aim of the study 

was to find out how teachers with education in technology perceived techno-

logy as a subject in the curriculum and how their perception influenced their 

teaching of technology in preschool. Observations of three teachers while 

each of them carried out a technological activity along with a following inter-

view were the method used to collect data in this study. As the method of 

analysis, phenomenographic analysis were chosen, as it is a suitable method 

when people’s interpretations and perceptions are examined. The results of 

the study show that preschool teachers show a good understanding of techno-

logy and that that is visible in their teaching of technology in preschool. The 

preschool teachers started from the children’s own experiences and often 

connected to the ongoing thematic work of the department. Technology 

education was usually spontaneous, based on the children’s interest and curi-

osity at the moment, but also well-planned and structured technological acti-

vities occurred. 

Keywords 

Technology, preschool, teaching, curriculum, didactics, interaction, phenomenology. 
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Sammanfattning 

Tidigare forskning har visat hur teknik som ämne i förskolan ansetts som 

svårt och har därav varit ett ganska oprioriterat ämne. Att ämnet anses som 

svårt är enligt tidigare forskning grundat i kunskapsbrist inom teknik hos pe-

dagoger i förskolan. Pedagoger i olika studier har efterfrågat mer kunskap 

inom ämnet för att klara av teknikuppdraget i läroplanen. Vi valde därför att 

visa upp “det goda exemplet” genom att fokusera på en specifik grupp förs-

kollärare med teknikutbildning. Vi valde dessa förskollärare för att visa på 

hur man kan arbeta med teknik i förskolan när man genomgått en utbildning 

inom teknikämnet. Vårt syfte med studien var att ta reda på hur förskollärare 

med teknikutbildning uppfattade teknik som ämne i läroplanen och hur deras 

uppfattning påverkade undervisningen av teknik i förskolan. De metoder vi 

använde för att samla in data var observation av tre förskollärare, där samt-

liga utförde teknikaktiviteter. Vi genomförde sedan efterföljande intervjuer 

med förskollärarna för att få en bredare insikt utifrån studiens syfte. Som ana-

lysmetod valdes fenomenografisk analys, eftersom den var lämplig för stu-

dier där människors tolkningar och uppfattningar undersöks. Det vi såg i vår 

studies resultat var att förskollärarna visade på en god förståelse för teknik 

och det gör sig synligt i hur de undervisar inom teknik i förskolan. Förskollä-

rarna utgick mycket från barnens erfarenheter och förankrade ofta till det te-

matiska arbetet på avdelningen. Teknikundervisningen skedde oftast spontant 

baserat på barnens intresse och nyfikenhet i stunden, men även väl planerade 

och strukturerade teknikaktiviteter förekom. 

Nyckelord 

Teknik, förskola, undervisning, läroplan, didaktik, samspel, fenomenologi. 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka de fantastiska förskollärare som deltagit i vår stu-

die. Utan dem hade vi aldrig kunnat få den nya kunskap de gett oss i hur man 

kan arbeta med teknik i förskolan. 

Vi vill också tacka vår handledare för att ha gett oss goda råd och varit ett 

gott stöd längs med hela processen att få ihop denna studie. 

Vi vill sist men inte minst tacka våra familjer för att de stått ut med oss under 

detta examensarbete. 

Inte att förglömma att tacka varandra för ett gott samarbete. 

 

 

Maria och Susanna 

  



”Tänk att få uppleva teknik!”  Maria Johansson & Susanna Schaup Andersson 

 

V 

 

Innehållsförteckning 

 

1 INLEDNING ................................................................................................................. 1 

1.1 KUNSKAPSBIDRAG ..................................................................................................... 1 

1.2 SYFTE ......................................................................................................................... 2 

1.3 FORSKNINGSFRÅGOR ................................................................................................ 2 

2 BAKGRUND TILL STUDIEN .................................................................................... 3 

2.1 TEKNIKENS UTVECKLING I LÄROPLANEN 1998 - 2019 ............................................. 3 

2.2 FORSKNINGSÖVERSIKT ............................................................................................. 3 

2.2.1 Uppfattningar om vad teknik är ........................................................................ 3 

2.2.2 Teknikämnet i läroplanen ................................................................................. 5 

2.2.3 Uppfattningen om teknik .................................................................................. 5 

2.2.4 Ett lärarutbildningsperspektiv på teknik ........................................................... 6 

2.2.5 Hur personal på förskolan beskriver teknik ...................................................... 7 

2.2.6 Lärarrollens betydelse för teknik i den fria leken ............................................. 7 

2.2.7 Lärande och utforskande i samspel................................................................... 8 

2.2.8 Variation ........................................................................................................... 9 

2.2.9 Fenomenologi ................................................................................................... 9 

2.2.10 Att utgå från barnens intressen ......................................................................... 9 

3 TEORI ......................................................................................................................... 11 

3.1 FENOMENOGRAFI .................................................................................................... 11 

3.2 DIDAKTISKA TEORIER ............................................................................................. 11 

3.2.1 Teknikdidaktik ................................................................................................ 12 

4 METOD ....................................................................................................................... 14 

4.1 FENOMENOGRAFI SOM METODANSATS ................................................................... 14 

4.2 METOD FÖR DATAINSAMLING ................................................................................. 14 

4.2.1 Urval ............................................................................................................... 14 

4.2.2 Observation .................................................................................................... 15 

4.2.3 Intervju ........................................................................................................... 16 



”Tänk att få uppleva teknik!”  Maria Johansson & Susanna Schaup Andersson 

 

VI 

 

4.3 ETISKA ÖVERVÄGANDEN......................................................................................... 16 

4.4 METOD FÖR DATAANALYS ...................................................................................... 18 

4.4.1 Fenomenografisk analysmodell ...................................................................... 18 

4.4.2 Teman och kategorier ..................................................................................... 19 

4.4.3 Modell för samarbete vid kategorisering ........................................................ 22 

4.5 RELIABILITET OCH VALIDITET ............................................................................... 22 

5 RESULTAT OCH ANALYS ..................................................................................... 23 

5.1 REDOGÖRELSE FÖR OBSERVATIONERNA ................................................................ 23 

5.1.1 Gissa vilken elektrisk sak, observation av respondent röd ............................. 23 

5.1.2 Utforskande av tekniska saker, observation av respondent blå ...................... 25 

5.1.3 Utforskande av katapult, observation av respondent svart ............................. 26 

5.1.4 Övergripande intryck från observationerna .................................................... 27 

5.2 FÖRSKOLLÄRARNAS SVAR INOM TEMAT ”TEKNIK ÄR” ......................................... 27 

5.2.1 Förskollärarnas uppfattningar om vad teknik är ............................................. 27 

5.2.2 Översikt över svar inom temat “Teknik är” .................................................... 29 

5.3 FÖRSKOLLÄRARNAS SVAR INOM TEMAT ”ATT GÖRA” .......................................... 30 

5.3.1 Fenomenologi ................................................................................................. 30 

5.3.2 Sociokulturellt perspektiv ............................................................................... 31 

5.4 FÖRSKOLLÄRARNAS SVAR INOM TEMAT ”ATT TÄNKA/FÖRSTÅ” .......................... 32 

5.5 FÖRSKOLLÄRARNAS SVAR INOM TEMAT ”GRAD AV PLANERING” ........................ 33 

5.5.1 Undervisning och implementering av läroplanen ........................................... 34 

6 DISKUSSION .............................................................................................................. 36 

6.1 RESULTATDISKUSSION ............................................................................................ 36 

6.1.1 Hur beskriver förskollärare med teknikutbildning vad teknik är? .................. 36 

6.1.2 Hur undervisar förskollärare med teknikutbildning i teknik samt hur beskriver 

förskollärare med teknikutbildning att de implementerar läroplanen i 

teknikundervisningen i förskolan? ................................................................................ 39 

6.2 METODDISKUSSION ................................................................................................. 40 

6.3 IMPLIKATIONER ...................................................................................................... 41 

6.4 SLUTSATS ................................................................................................................. 41 



”Tänk att få uppleva teknik!”  Maria Johansson & Susanna Schaup Andersson 

 

VII 

 

REFERENSER ..................................................................................................................... 43 

BILAGOR ............................................................................................................................. 46 

 



”Tänk att få uppleva teknik!”  Maria Johansson & Susanna Schaup Andersson 

1 

 

1 INLEDNING  

Teknikutvecklingen har pågått parallellt med människans utveckling. I Afrika 

har de äldsta redskapen hittats i form av stenverktyg. Teknik kan ses som en 

kulturell produkt. I takt med att människan började ingå i mindre samhällen 

ökade teknikbehovet och därmed teknikkunnandet. Man ville förbättra och 

förändra för att tillgodose sina behov. Denna förändring har ständigt pågått 

och pågår fortfarande i takt med samhällets utveckling (Sundin, 2006).  

Teknik som ett oprioriterat ämne i förskolan, är något vi båda har egna erfa-

renheter av. Bland olika studier som vi tagit del av fann vi en studie i ett exa-

mensarbete, där författarna Berglund och Eriksson (2008) i intervjuer tagit 

reda på om och hur förskollärare arbetade med teknik i förskolan kopplat till 

läroplanen. I resultatet av den studien påvisades att det fanns blandade åsikter 

och syn på teknikämnet i förskolan. Men framför allt fastnade vi för ett speci-

fikt svar på frågan “Hur följs läroplanen för ämnet teknik”? där svaret löd 

“Allt beror på hur man ser på teknik som begrepp”. Här såddes ett litet frö av 

nyfikenhet, blandat med våra egna erfarenheter under vår utbildning och ar-

bete i förskolan. Många diskussioner fram och tillbaka resulterade i vårt syfte 

och frågeställningar inför vår egen studie. 

1.1 Kunskapsbidrag 

Vår undersökning kan bidra med kunskap för förskollärarprofessionen, där 

uppfattningen av ämnet teknik påverkar teknikundervisningen i förskolan. 

Detta gör det intressant och viktigt att undersöka hur undervisningen i tek-

nikämnet ser ut i förskolan. Förskolan har ett guldläge att så frön av intresse 

för teknik och dess möjligheter, och på så vis ge en god grund för barnen att 

stå på, vilken de får med sig genom livet. 

Förskolans läroplan berör användning av teknik, och många av dess stycken 

kan härledas till ämnet. 

Läroplanens skrivningar ger ett gott stöd för att arbeta inom ämnet med bar-

nen, inte bara ur en aspekt utan ur många. Här följer en rad exempel ur läro-

planen. Det beskrivs bland annat hur förskolan ska ”bidra till en bättre miljö 

både i nutid och i framtid” (Skolverket, 2016, s. 7). Vidare beskriver läropla-

nen mer konkret om teknik i förskolan i form av strävansmål ”Förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen 

och utforska hur enkel teknik fungerar” samt ”förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp 
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av olika tekniker, material och redskap” (Skolverket, 2016, s. 10). På förskol-

lärarens ansvar ligger att barnen erbjuds möjligheter att skapa ett intresse för 

teknik, att de får utmaningar och stimulans inom ämnet. Arbetslaget ska, när 

det gäller teknik, utmana barnens påbörjade förståelse och spirande nyfiken-

het på ämnet (Skolverket, 2016, s. 11), samt ”ge barn möjlighet att lära känna 

sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet” (Skol-

verket, 2016, s. 12). Det beskrivs också hur arbetslaget ska ta tillvara på tek-

nikens funktion och sätta den i samband med hur vi människor och teknik bi-

drar till miljön (Skolverket, 2016). 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare med teknikutbildning 

uppfattar teknik som ämne i läroplanen och hur deras uppfattning påverkar 

undervisningen av teknik i förskolan. 

1.3 Forskningsfrågor 

• Hur beskriver förskollärare med teknikutbildning vad teknik 

är? 

• Hur undervisar förskollärare med teknikutbildning i teknik? 

• Hur beskriver förskollärare med teknikutbildning att de imple-

menterar läroplanen i teknikundervisningen i förskolan? 
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2 BAKGRUND TILL STUDIEN 

2.1 Teknikens utveckling i läroplanen 1998 - 2019 

Läroplan för förskolan trädde i kraft år 1998. Där nämndes endast tekniker 

som ett sätt att skapa (Skolverket 1998). Teknik kom dock in som ämne i lä-

roplanen många år senare då den reviderades för första gången år 2010. Tek-

nik i förskolan kan på så vis anses vara ett ganska nytt ämne. Läroplanen har 

reviderats två gånger sedan 2010 och den senaste revideringen är i skrivande 

stund färdig men börjar inte att gälla förrän i juni 2019. 

När Lpfö98 reviderades år 2010 tillkom det under det övergripande målet, ut-

veckling och lärande, ett nytt strävansmål: ”Förskolan skall sträva efter att 

varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska 

hur enkel teknik fungerar” (Skolverket, 2010, s. 10) och begreppet ”redskap” 

lades till i det redan befintliga strävansmålet ”Förskolan skall sträva efter att 

varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp 

av olika material och tekniker” (Skolverket, 1998, s. 9). I och med detta fick 

teknik som ämne en plats i läroplanen. Redskap är ett teknikbegrepp och blev 

därmed ett förtydligande om tekniks inkludering i läroplanen. 

I den nya läroplanen har hållbar utveckling tillkommit som ett nytt målom-

råde (Skolverket, 2018). I detta nya målområde ingår miljö som en del utav 

en hållbar utveckling, vilket innebär att vi kan se teknikämnets stora kliv 

framåt i läroplanen, eftersom teknik och hållbar framtid går hand i hand. Från 

att urskilja och utforska den enkel teknik och vardagsteknik, ska nu förskolan 

ge barnen möjlighet att se vilka funktioner vi har i ett samhälle och vilken be-

tydelse dessa har för oss i vårt liv. Teknik i nya läroplanen får därmed en 

större och bredare plats i förskolan. 

2.2 Forskningsöversikt 

2.2.1 Uppfattningar om vad teknik är 

Vi har tagit utgångspunkt i en vetenskaplig artikel skriven av Elvstrand, Hall-

ström och Hellberg (2018). Författarna har använt sig utav intervju som me-

tod för datainsamling och utgick från ett didaktiskt perspektiv. Artikeln hand-

lar om teknik och de erfarenheter och uppfattningar som förskollärare har 

inom ämnet, samt om de erfarenheter och uppfattningar som de har inom 
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undervisning i ämnet, vilket också är syftet i studien. I artikeln ställs teknik-

undervisningen i förskolan i relation till hur stor kunskap förskollärarna har 

inom ämnet. 

De teoretiska utgångspunkterna i Elvstrands m.fl. (2018) artikel bottnar i tidi-

gare forskning på området. Författarna utgår där från att teknik faktiskt är nå-

got som har påverkan på oss, och som finns runt omkring oss från tidiga åld-

rar. Teknik som ämne är viktigt för de yngsta barnen att ha med sig som 

grund i det fortsatta livet. Tidigare forskning som beskrivs i artikeln visar 

också att många förskollärare behövde utöka sin kunskap om hur de skulle 

kunna implementera teknik i verksamheten, samt att många kände en osäker-

het inom teknik. Författarna har också sett att det finns en relation mellan pe-

dagogers bristande kunskap om ämnet teknik och hur det på så vis påverkar 

hur det implementeras i förskolan. Det författarna valt att studera är pedago-

gers kunskaper inom teknik, vad de har med sig i ryggsäcken inom teknik 

som ämne och erfarenheter av undervisning inom teknik med barnen. Arti-

kelförfattarna tar avstamp i läroplanen (Skolverket, 2016), och beskriver hur 

förskollärare nu har krav på sig att arbeta med teknik i förskolan. 

Elvstrands m.fl. (2018) valde i sin studie att använda intervju som metod, 

detta eftersom studien kretsar kring erfarenheter och uppfattningar av under-

visningen inom teknik. 

Det resultat som genomgående kunde utläsas ur Elvstrands m.fl. (2018) inter-

vjuer var att förskollärarna ville ha mer kunskap om vad teknik faktiskt är. 

De ansåg att de hade en brist i sin kunskap inom teknik. Det framgår också 

att några pedagoger ser teknik höra till de naturvetenskapliga ämnena. Detta 

innebär i sin tur att teknik i sig, enligt dessa pedagoger, inte har en egen äm-

nesplats i förskolan. Pedagogerna efterfrågade fördjupade kunskaper i ämnet, 

så som begrepp och begreppsuppfattning. Mer kunskap om hur man lyfter 

teknik i vardagen med barnen önskades också, dels för att koppla det till för-

skolans uppdrag, så som exempelvis utformningen av miljöer, men också för 

att stötta och utmana barnens teknikintresse ur en didaktisk aspekt. De efter-

lyste också hur de skulle kunna använda teknikkunskapen i undervisningen. I 

intervjuerna har ändå förskollärarna angett att de ser färre svårigheter och fler 

möjligheter att i förskolan arbeta med ämnet. Flera förskollärare ansåg att allt 

var teknik. Resultatet visar också att förskollärarna hade en förståelse för att 

barnen har en naturlig nyfikenhet och att de både spontant samt i planerade 

aktiviteter vill förstå. Här belystes också vikten av att förskollärarna hjälper 

barnen att utveckla sina kunskaper inom teknik. Slutligen poängterade förfat-

tarna vikten av att det sker en vidareutveckling inom ämnet hos förskollä-
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rarna. Författarna menade att förskollärarutbildningens ökade insatser i tek-

nikämnet har bidragit till en ökad förståelse för ämnet hos förskollärare 

(Elvstrand m.fl., 2018). 

2.2.2 Teknikämnet i läroplanen 

Axell (2013) har gjort en undersökning om hur teknik i förskolan uppfattas 

internationellt, detta genom att ha studerat tidigare forskning i andra länder 

och sedan tagit de resultaten och kopplat samman dem med den svenska läro-

planen för förskolan. Författaren beskriver att hon sett vissa likheter i resulta-

tet med svenska läroplanen, som vikten av att få möta teknik redan i försko-

lan och att utnyttja barns naturliga nyfikenhet och upptäckarlust. 

Axell (2013) lyfter också fram den svenska förskolans tematiska arbete. Här 

ser Axell en problematik i att barns delaktighet förbises då pedagoger inte 

lyssnar och tar till vara på barnens kunskaper, utan själva planerar det tema-

tiska arbetet. Detta grundar hon i vad flera forskare uttryckt i hennes studie. 

En annan del av resultatet är att förskollärares kunskaper inom teknik är en 

viktig del i undervisningen och har stor betydelse för vad det är för kunskaper 

barnen får tillgång till. Det författaren har sett i sitt resultat är att det vanligt-

vis handlar om vad barnen skapar i teknik, med fokus på artefakter och att 

skapandeprocessen går i en jämn linje trots medvetenheten om att barns skap-

ande sällan fungerar så. 

Axell (2013) såg i sin studie att olika tolkningar och uppfattningar av vad 

teknik är varierar, men att det ofta förekommer att teknik anses ingå i de na-

turvetenskapliga ämnena. 

2.2.3 Uppfattningen om teknik 

Jarvis och Rennie (1996) har studerat uppfattningen om teknik hos lärare i 

England. I intervjuer med lärare framkom det att det sker missförstånd mellan 

elever och lärare i undervisningen när det brister i ämneskunskap hos lärarna. 

Författarna menar därför att det behövs stöd och fortbildning hos lärare innan 

det sker nya förändringar i läroplaner. Med dessa påståenden kan man utläsa 

viss förståelse för hur attityder som till exempel att ”teknik är svårt” skapas 

gentemot dessa ”nya” ämnen, när det inte finns tillräckligt med kunskaper för 

att undervisa i ämnet. Axell (2013) problematiserar detta genom att väcka en 

ny frågeställning för ett fortsatt forskande: ”Hur förskollärarnas egna kun-

skaper och personliga attityder till teknik påverkar vad barnen lär sig och 

vilka attityder till teknik barnen sedan utvecklar: Vilken inverkan på vad bar-

nen i förskolan lär sig i och om teknik har förskollärarnas egna kunskaper i 

teknik?” (s.32). 
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Ämnet teknik finns numer i förskollärarutbildningen, vilket gör att examine-

rade förskollärare idag har en viss kunskap om ämnet. Dock kan en viss pro-

blematik uppstå när förskollärarna har olika kunskaper inom ämnet, till ex-

empel om någon i arbetslaget inte har med sig teknik från sin förskollärarut-

bildning (Jarvis och Rennie, 1996). Som tidigare nämnts är det viktigt med 

fortbildning när dessa relativt ”nya” ämnen kommer in i läroplanen och som 

då inte ger alla pedagoger i förskolan samma förutsättningar att kunna imple-

mentera det i förskolans verksamhet. På liknande sätt poängterar Stables 

(1997) att detta viktigt att tänka på när man implementerar teknik i förskolan. 

Eftersom kunskaper inom teknik i både teori och i praktik saknas hos många 

lärare, menar författaren att det krävs att det skapas möjligheter för lärare att 

få ökade kunskaper om teknik. Det nämns också att, om lärare får nya kun-

skaper av att arbeta med teknik praktiskt, kan de i kombination av de nya 

kunskaperna och med tidigare erfarenheter ge bra förutsättningar att imple-

mentera detta i arbetet med barnen. Att utforska vad som redan finns bland 

praktiska arbeten med teknik och testa själv innan det introduceras för barnen 

kallar Stables för ”hands on”-erfarenhet. Dessa erfarenheter ger en större 

kunskap och tydligare syfte med aktiviteten. 

2.2.4 Ett lärarutbildningsperspektiv på teknik 

Björkholm (2007) tar upp teknik ur ett lärarutbildningsperspektiv. Hon lyfter 

fram viktiga delar i teknikundervisningens innehåll samt arbetssättet i all-

mänhet. Själva teknikbegreppet kan ställa till det, då inte alla lägger in 

samma betydelser i det. Resultatet av det kan bli problem i kommunikationen 

pedagoger emellan. Teknik är också ett begrepp som ofta är svårt att definiera 

och upplevs ibland som negativt laddat. Här trycker författaren på vikten av 

att reflektera och försöka definiera begreppet teknik. En definition på teknik 

är ”sammanfattande benämning på alla människans metoder att tillfredsställa 

sina önskningar genom att använda fysiska föremål” (Björkholm, 2007, s. 

63). 

Problemlösning inom teknik är också något som Björkholm (2007) tar upp. 

Problemlösningsprocessen ses som central i verksamheten. Teknik utvecklas 

genom att pröva, och de misslyckanden som gjorts följs av nytt prövande. 

Författaren pekar på vikten av att få göra, och hur man får erfarenheter ge-

nom det samt att tänka innovativt och kunna göra idéer synliga genom att 

skissa och göra modeller. 

I artikeln visas också på att teknik finns i omgivningen, överallt. Antingen 

som artefakter, eller som artefakter som ingår i olika tekniska system. Förfat-

taren beskriver hur man genom att utgå från barnens tidigare erfarenheter i 
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närmiljön ger dem möjlighet att förstå och reflektera över teknik. För att bar-

nen ska få syn på teknikaspekter i omgivningen behöver de hjälp av pedago-

ger, aktiviteter osv. 

2.2.5 Hur personal på förskolan beskriver teknik 

Sundqvist, Nilsson och Gustafsson (2015) har i en artikel skrivit om hur för-

skolepersonal beskriver teknik. I studien användes enkät som metod. Enkä-

terna besvarades av barnskötare och förskollärare. Författarna menar att alla 

behöver ha en viss allmänbildning inom ämnet teknik, vilket bland annat in-

nefattar förmågan att skilja på det människan skapat och den naturliga värl-

den samt att kunna se teknik i de former den finns. Här nämns också vikten 

av att hålla sig uppdaterad inom ämnet, då teknik utvecklas i rask takt. Det 

gäller inte bara att ha kunskaper om teknik, utan också att kunna använda de 

kunskaperna i tekniskt arbete. Författarna nämner ett ramverk för beskrivning 

av teknik (DiGironimo, 2011), vilket beskrivs närmare i teoriavsnittet. Detta 

ramverk visar vad teknik är i fem dimensioner, och är uppdelat på fem punk-

ter. Förstår man samtliga fem, så har man en komplett förståelse för vad tek-

nik är. 

I resultatet kan man se att många av pedagogerna beskriver teknik som arte-

fakter, men få nämner tekniska system. Mest nämns IKT, motorer och elekt-

ronik. Många beskriver också teknik som att skapa något, undersöka något. 

Teknik beskrivs också som att använda artefakter oreflekterat i vardagen. Re-

sultatet visar också att en stor andel har svårt att särskilja teknik från naturve-

tenskapliga ämnen samt från andra områden. Teknik beskrevs också som ett 

tillvägagångssätt (teknik som homonym), till exempel hur man håller pennan 

när man ritar (Sundqvist m.fl., 2015), vilket är en något annan betydelse av 

ordet teknik än vad som avses för teknik som undervisningstillfälle. 

2.2.6 Lärarrollens betydelse för teknik i den fria leken 

Hallström, Elvstrand och Hellberg (2014) har studerat teknik i den fria leken. 

Den empiriska data som samlats in har skett genom att observera både barn 

och pedagoger i den fria leken i förskolan, men också genom intervjuer med 

barn och pedagoger. Syftet med studien var att ta reda på hur barn utforskar 

teknik och hur de lär sig om teknik i den fria leken, men också hur pedagoger 

uppmärksammar teknik i den fria leken. Författarna har i studiens resultat sett 

att det sker val av vilken pedagogroll som pedagoger behöver inta för att upp-

märksamma teknik i den fria leken på förskolan. Författarna har sett den ak-

tiva rollen och den passiva rollen. Den aktiva rollen beskrevs som att välja att 

gå in i lek och benämna, bekräfta samt lyfta upp teknik i leken som barnen 
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gör, medan den passiva rollen beskrevs som att barnen löser problem tillsam-

mans och interagerar med varandra för att hitta lösningar. Pedagogen väljer 

där att inta en passiv roll och låter barnen lösa problemet. Resultatet visar att 

barnen lär sig mer om hur de ska använda olika verktyg och artefakter om de 

får stöttning av den mer aktiva pedagogen. Exempel från studien är en aktiv 

pedagog som observerar barnens lek och upptäcker att barnet har stött på ett 

problem i byggandet av en koja, där barnet ska fästa ett tyg i en bokhylla. Pe-

dagogen observerar barnet och står där inför ett val av vilken pedagogroll hen 

ska inta. Pedagogen väljer den aktiva rollen och går fram till barnet och ut-

manar barnets tanke genom att ställa en utmanande fråga.  

Hallström m.fl. (2014) tar upp de val pedagoger gör i sin undervisning inom 

teknik. Att vara aktiv som pedagog i teknikundervisning är att genom obser-

vation av barnen välja att gå in aktivt och lyfta exempelvis teknikbegrepp och 

utmana barnens teknikförståelse. Att vara passiv är att inte aktivt gå in och 

stötta, utan mer observera hur barnen löser olika tekniska problem. Förfat-

tarna menar att bland de äldre barnen finns en viss insikt om hur de förstår 

teknik, vilket blir synligt i den fria leken. Som pedagog står man i ett avgö-

rande val av vilken pedagogroll man ska inta, när man observerar barnens 

lek. Som aktiv pedagog kan man då gå in och stötta barnens teknikförståelse 

och exempelvis ge dem artefakter eller relevanta begrepp beroende på situat-

ionen och vad för sorts aktivitet barnen är i. 

2.2.7 Lärande och utforskande i samspel 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) beskriver görandeper-

spektivet som att ta tillvara på barns inneboende drivkraft genom att erbjuda 

material som barnen själva får utforska och lära sig av. Att kombinera göran-

deperspektivet med reflektion och kommunikation anser författarna ge bra 

förutsättningar för lärande. 

Ehrlin (2012) nämner det sociokulturella perspektivet där hon menar att ut-

veckling och lärande går hand i hand och blir till genom att människan ingår 

och är aktiv i sociala händelser. Människan utvecklas i samspel med den kon-

text hon befinner sig i. Lärandet är ständigt pågående i allt människan gör. 

Ehrlin beskriver att “det är just samspelet mellan individ och kollektiv som är 

av intresse i ett sociokulturellt perspektiv” (s. 57). Här betonas även artefak-

ter som betydande, och kunskap förstås som något som skapas i relation och 

genom kommunikation med den omgivning man befinner sig i. 

Att lära av varandra menar Johansson (2016) är ett mindre vanligt sätt för pe-

dagoger att uttrycka sig om i barns lärande. Författaren menar att det i så fall 

oftast handlar om att pedagoger uppfattar att de yngre barnen härmar de 
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större, och på så vis sker ett lärande. Ett sådant lärande kan till exempel ske i 

bygg och konstruktionslek. Där har äldre barn en viss tanke med hur en kon-

struktion kan gå till och har viss kunskap om vad som behövs för att klara av 

det, medan de yngre barnen härmar genom att vilja göra lika, men inte alltid 

har tillräckligt med teknikförståelse för att göra likadant. Dock sker ett lä-

rande, men kanske inte genom de yngre barnens teknikförståelse utan genom 

att de gör likadant som de äldre. Detta gör att de sedan kan utveckla sitt eget 

teknikkunnande kring just den konstruktionen. Med hjälp av en vuxen som 

benämner härmandet som ett agerande, det vill säga att sätta ord på det barnet 

gör, och ge dem olika teknikbegrepp satta i sitt sammanhang kan detta bidra 

till ett lärande inom teknik hos de yngre barnen. 

2.2.8 Variation 

Doverborg m.fl. (2013) tar upp variationen som traditionellt arbetssätt i för-

skolan. Utforskandet kan tas ett steg längre genom att pedagoger väljer att 

variera material för att skapa större förståelse för och kunskaper om ett feno-

men eller att det ges möjlighet att utveckla den egna idén. Det kan handla om 

att byta ut eller erbjuda olika material för till exempel husbygge. Att bygga 

och konstruera ett hus med Lego ger en effekt på byggandet medan att er-

bjuda klossar eller naturmaterial som komplement ger en annan effekt, för att 

senare blanda eller komma på eget material som kan påverka byggandet. 

Ur ett didaktiskt perspektiv blir på så sätt variationen pedagogens val att möj-

liggöra för barnen att skapa förståelse eller kunskap om husbygge som feno-

men. 

2.2.9 Fenomenologi 

Haugen, Løkken och Röthle (2006) beskriver att fenomenologi handlar om 

att bland annat tolka människors upplevelser som de upplevs i nuet. Haugen 

m.fl. talar också om det estetiska. Här ligger fokus på hur vi tolkar vår om-

värld genom våra sinnen, och att vi förstår saker genom vår kropp. Detta 

kopplar författarna till att vi naturligt har ett behov av att försöka förstå. Mer-

leau-Pontys filosofi om perceptionens fenomenologi för på sätt och vis sam-

man fenomenologin med det estetiska då “våra upplevelser i världen vilar på 

kroppens perception” (Løkken, 2006, s. 28). 

2.2.10 Att utgå från barnens intressen 

Johansson (2016) nämner lärprocessen, och hur viktig den är för pedagoger 

för att urskilja barns lärande. Författaren menar att barnens intresse är grun-
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den till att en lärprocess startar och att det är därför viktigt att få syn på bar-

nens intresse. Wehner-Godée (2013) menar att pedagoger behöver flytta fo-

kuset från barnet och istället titta mot det barnet ser, vad är intressant och hur 

kan det intressanta som barnet ser fångas upp och göras användbart i plane-

randet av aktiviteter. Johansson (2016) beskriver att det oftast är pedagoger-

nas strävan att ta reda på vad barnen är intresserade av och att de oftast har 

strategierna att lyssna på och observera barnen för att få reda på det. Detta för 

att sedan utveckla vidare så att det passar in i verksamhetens mål. 
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3 TEORI 

3.1 Fenomenografi 

Dahlgren och Johansson (2015) anser att själva kärnan inom fenomenografi är 

att kunna skilja ut variation och olikheter. Författarna menar att fenomenografi 

passar bra som metodansats när du vill samla in data i form av till exempel 

uppfattningar från enskilda personer, vilket passar bra eftersom vi vill samla in 

data från enskilda förskollärares uppfattningar om teknik.  

Två centrala begrepp inom fenomenografin är uppfattning och utfallsrum. En 

viktig del i fenomenografin är att människor uppfattar fenomen i sin omgivning 

olika och fenomenen kan inte uppfattas på hur många sätt som helst. En stor 

utmaning inom fenomenografin är att försöka förstå hur någon annan tolkar sin 

omvärld. Om man ställer en fråga om ett fenomen till flera människor blir sva-

ren med all säkerhet olika eftersom människor uppfattar fenomenen olika. 

Inom fenomenografin kallas dessa olika uppfattningar kallas utfallsrummet. 

Om man utökar antalet respondenter eller till exempel väljer respondenter i ett 

annat geografiskt område, så kan fler uppfattningar om fenomenet upptäckas. 

Marton (1988) beskriver att fenomenografi är en metodansats som är lämplig 

att använda för att få svar på frågor som rör lärande och tänkande, där tankar 

och uppfattningar om olika fenomen är centralt. Dahlgren och Johansson 

(2015) menar att metodansatsen är ett bra val för att analysera och beskriva 

individers funderingar kring fenomen av olika slag. 

En fenomenografisk analysmodell beskrivs närmare i metoddelen. 

3.2 Didaktiska teorier 

Vi har valt ett teknikdidaktiskt perspektiv i vår undersökning. Detta val är 

gjort utifrån våra forskningsfrågor där vi vill undersöka hur förskollärarna 

undervisar i teknik och hur de implementerar läroplanen i teknikundervis-

ningen. Johansson och Svedner (2010) beskriver didaktik som vad, hur, var-

för och vilka. De beskriver dessa begrepp som vad (innefattar det som under-

visningen ska innehålla), vilka (innefattar deltagarna), hur (innefattar de val 

av metoder som pedagogen väljer att använda sig av) och slutligen varför (in-

nefattar förklaringen till varför man valt att använda just den metoden och or-

sakerna till att det innehållet valdes). “Centrum i didaktik är undervisningssi-

tuation och lärandet” (Johansson och Svedner, 2010, s. 9). 
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3.2.1 Teknikdidaktik 

DiGironimo (2011) beskriver hur man genom att använda en form av hennes 

standardiserade ramverk, möjliggör att dra intressantare och starkare slutsat-

ser när det gäller elevernas teknikförståelse. Författaren menar om man för-

står samtliga fem dimensioner, så har man en komplett förståelse för vad tek-

nik är. I vår studie använder vi ramverket för att se förskollärarnas förståelse 

för teknik.  

För att på ett överskådligt sätt kunna se hur förskollärarna i vår studie beskri-

vit vad teknik är så använde vi i analysen oss av DiGironimos (2011) fem di-

mensioner av vad teknik är. 

• Teknik som artefakt (vad teknik är) 

Inom denna dimension beskrivs artefakter som människan uppfunnit. 

Exempel på detta kan vara köksredskap, verktyg av olika slag samt 

olika tekniska system. 

• Teknik som skapandeprocess (hur artefakter skapas) 

Denna dimension har fokus på teknik som process. Här ingår design-

stadiet samt vilka kunskaper, förmågor och verktyg som behövs i 

skapandeprocessen.  

• Teknik som mänsklig verksamhet (vem är involverad) 

Här beskrivs vem som är involverad i skapandeprocessen och vad 

som kan påverka den, till exempel olika värderingar gällande politik, 

kultur, miljö, etik och ekonomi. 

• Teknikens historia (när och varför artefakter skapas) 

Inom denna dimension beskrivs teknik som något som skapas för att 

människors behov ska tillgodoses och problem ska lösas. 

• Teknikens roll i dag (var tekniken passar in) 

Relationen till teknik varierar mellan olika människor. Alla har olika 

förutsättningar och teknikens roll förändras hela tiden. 

Sundqvist m.fl. (2015) menar att på förskolan ska ämnena teknik och natur-

vetenskap separeras och talas om så att barnen får förståelse för att det är två 

olika ämnen. Författarna har i sin undersökning vävt i hop de kategorier de 

fått fram med DiGironimos (2011) dimensioner av vad teknik är. Vi tog in-

spiration i detta då vi ansåg att det gav en djupare inblick i de svar vi fått och 

vad vi sett i vår studie. Svaren som Sundqvist m.fl. (2015, s. 8-9) fick i sin 

undersökning kategoriserades upp i följande delar: 

• Teknik är olika artefakter. 

• Teknik är att använda olika artefakter. 

• Teknik är konstruktion och skapande i förskolan. 
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• Teknik som undersökande verksamhet. 

• Teknik är att använda olika artefakter i ett speciellt syfte, att lösa pro-

blem. 

• Teknik är mänskligt skapande och uppfinnande. 

• Teknik som homonym (ett ord har fler betydelser). 

• Teknik blandas i hop med andra ämnen (till exempel naturvetenskap-

liga ämnen). 
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4 METOD 

4.1 Fenomenografi som metodansats 

Våra frågeställningar lyder: Hur beskriver förskollärare med teknikutbildning 

vad teknik är? Hur undervisar förskollärare med teknikutbildning i teknik 

samt hur beskriver förskollärare med teknikutbildning att de implementerar 

läroplanen i teknikundervisningen i förskolan? Som metodansats så kan man, 

relaterat till dessa frågeställningar, använda sig utav fenomenografi.  

Fenomenografin uppmärksammar skillnaderna i hur människor uppfattar sin 

omvärld. I vår undersökning är det av intresse att ta reda på hur de olika förs-

kollärarna uppfattar och arbetar med ämnet teknik ur olika aspekter (Dahl-

gren & Johansson, 2015). Fenomenografin blir därför en lämplig metodansats 

att använda. Vi kan ta reda på förskollärares variation i hur de uppfattar tek-

nik som ämne i läroplanen och variationen i hur deras uppfattning påverkar 

undervisningen av teknik i förskolan. 

4.2 Metod för datainsamling 

4.2.1 Urval 

Inför studien valde vi att fokusera på det goda exemplet genom att välja ut 

förskollärare med teknikutbildning för deltagande i vår studie. Vår tanke med 

detta var att dessa förskollärare kunde vara mer insatta i ämnet teknik, då 

Björkholm (2007) beskriver att teknikbegreppet kan vara svårdefinierat för 

många. De förskollärare vi observerade och intervjuade hade genomgått en 

naturvetenskap- och teknikkurs på 7,5 högskolepoäng, som ingick i lärarlyf-

tet i den kommun där de arbetar. De som var intresserade fick anmäla sig till 

kursen. Våra observationer och intervjuer skedde på tre olika förskolor. En 

förskollärare observerades och intervjuades på varje förskola. Vi valde olika 

förskolor för att möjligen få en variation i svaren. Av den data vi samlade in 

valde vi att analysera de delar som berörde våra forskningsfrågor. Vi valde ut 

delar ur intervjuerna och observationerna där vi kunde se förskollärarnas upp-

fattningar om vad teknik är. På samma sätt har vi valt ut delar som beskriver 

hur de undervisar och implementerar läroplanen i teknikundervisningen. 
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4.2.2 Observation 

Vår datainsamling började med observation. Observationen skedde i sam-

band med att de deltagande förskollärarna höll i varsin teknikaktivitet. I in-

bjudan till deltagande i vår studie så skrev vi med information om vad vi ville 

observera. Vi hade en önskan om antal barn (4 till 8 stycken) som skulle delta 

i en teknikaktivitet. Det blev lite olika antal beroende på hur många vård-

nadshavare som lämnat in samtyckesblankett, men också på grund av sjuk-

dom och ledighet. Vi gav förskollärarna fria tyglar att utforma aktiviteten. De 

kunde till exempel välja vilken miljö de skulle hålla aktiviteten i. Vi hade 

dock kravet att den skulle innehålla teknik. Under observationerna förde vi 

löpande protokoll med hjälp av papper och penna (Wehner-Godée, 2013). 

Alltså fick vi två protokoll efter varje observation eftersom vi båda förde pro-

tokoll under observationerna. I de löpande protokollen lade vi fokus på hur 

förskolläraren med teknikutbildning utryckte sig verbalt och agerade i sin 

undervisning men också hur barnen reagerade och gav respons under aktivi-

teten. Under observationerna använde vi oss också av ljudupptagning som 

skedde genom inspelning på mobiltelefon. Telefonen var under inspelningen 

satt i flygplansläge. Eftersom vi var två som observerade och hade ljudupp-

tagning som komplement, gav det oss större möjlighet att inte missa något 

viktigt som sades och skedde. Bryman (2018) beskriver olika former av ob-

servation samt dess konsekvenser, och vi förhöll oss till följande: Vi som ob-

serverade var inte delaktiga i aktiviteten, det blev en så kallad icke-delta-

gande observation. Observationen var också ostrukturerad, vilket innebar att 

vi inte hade något observationsschema. I stället skrev vi upp det som hände i 

en form av berättande beskrivning. Vår observation var också enkel, vilket 

betyder att vi inte hade något inflytande över det vi observerade. Dock räk-

nade vi med att det kunde bli en reaktiv effekt, vilket syftar på att en effekt på 

insamlade data kan uppkomma på grund av deltagarnas vetskap om under-

sökningen. En form av reaktiv effekt är rolleffekt. Den kan förklaras med att 

de som ingår i undersökningen försöker bete sig på ett visst sätt, för att nå de 

mål som de tror ska uppnås i undersökningen. De intar en form av roll. Också 

den enkla anledningen att vi som observerar befinner oss i rummet kan göra 

att saker inte sker som det brukar. Vi har en viss påverkan på situationen. 

Dock nämner Bryman att reaktiva effekter inte har något anmärkningsvärt 

genomslag. Ett exempel på reaktiv effekt som vi upplevde under en observat-

ion var när ett barn blev väldigt blygt. Barnet satt tyst och sa ingenting under 

hela observationen. Pedagogen beskrev efteråt i intervjun att detta barn var 

det som var mest drivande när de tidigare hade en liknande teknikaktivitet. 
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4.2.3 Intervju 

Efter varje observation gjorde vi en tillhörande intervju (Bilaga 1) med den 

förskollärare som utfört aktiviteten. En metod som passar till den fenomeno-

grafiska metodansatsen är halvstrukturerad intervju. Vi använde en intervju-

guide, och den bestod inte av så många frågor. Med få frågor fanns utrymme 

för dialog, beroende på vilka svar vi som intervjuare fick (Dahlgren & Jo-

hansson, 2015). Bryman (2018) beskriver den här formen av intervju som 

flexibel, han benämner den semistrukturerad. Vi ville i våra intervjuer få ut-

tömmande svar, så att vi på bästa sätt kunde fånga upp hur förskollärarna 

uppfattade ämnet teknik och hur den uppfattningen påverkade undervis-

ningen. Denna metod gjorde sig på så vis bra i förhållande till vår frågeställ-

ning. 

I linje med fenomenografi som ansats förberedde vi möjliga följdfrågor, eller 

probing som det kallas. Följdfrågorna hade en betydande roll för den inne-

hållsrika datainsamlingen. Vi valde att använda oss av ljudinspelning då vi 

ansåg detta nödvändigt och viktigt att använda oss av i analysarbetet. Vi 

kunde lyssna om, vilket var bra eftersom fenomenografiska intervjuer ofta 

ger ett rikt innehåll (Dahlgren och Johansson, 2015). 

När vi arbetade fram frågeställningarna lade vi ner mycket tid på att formu-

lera frågorna. Vi ville få dem så konkreta och nära det syfte och de frågeställ-

ningar som studien grundar sig i som möjligt. Eftersom vi var två studenter i 

samma studie tog vi beslut om att en av oss intog intervjurollen under alla tre 

tillfällena. Vi ville att frågorna skulle ställas så lika som möjligt i alla inter-

vjuerna. Den som inte intervjuade skrev, antecknade och tog hand om det 

ljudupptagningen. Till intervjun hade vi med oss läroplanen som förskollä-

rarna fritt fick bläddra i. Vi ställde också frågor om innehållet i deras teknik-

utbildning, till exempel om den innehöll mest praktiska tips på teknikaktivite-

ter eller om den var upplagd utefter läroplanen. 

4.3 Etiska överväganden 

Våra etiska ställningstaganden grundar sig i den sammanställning för exa-

mensarbete som Johansson och Svedner (2010) gjort utefter det Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådets (1996) direktiv för forskningsetik. 

Flera etiska aspekter har tagits i beaktning vid vår användning av observation 

och intervju som metoder. Inför studien lades ett stort arbete ner på att formu-

lera informationsbrevet (Bilaga 2) till studiens deltagare. I informationsbrevet 

togs det bland annat upp hur studien kommer att gå till samt de rättigheter de 

medverkande har. 
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Inför observationerna delades informationsbrev och samtyckesblanketter (Bi-

laga 3 och 4) ut dels till förskolläraren, som var förfrågad om att delta i stu-

dien, men också till vårdnadshavare, gällande de barn som var tänkta att delta 

i studien. De vårdnadshavare som godkände att barnet skulle få delta i stu-

dien skrev under med bådas namn och namnförtydligande, därefter återläm-

nades samtyckesblanketten till förskolan, som i sin tur lämnade över den till 

oss. 

Under observationen spelades deltagarnas röster in och vi observatörer förde 

anteckningar om vad som sades och gjordes. Under observationen hade vi 

som observatörer “etisk radar” (Skånfors, 2009) i beaktning. Vi som observa-

törer fick tänka på och uppmärksamma barnens respons på att bli observe-

rade. Det kan hända att barnen inte alltid verbalt uttryckte sitt misstyckande, 

utan att man som observatör fick läsa av och känna in hur barnen reagerade 

på att bli observerade (Löfdahl, 2014). 

Efter observationerna samlades allt digitalt datamaterial in i på en hårddisk. 

Data i form av anteckningar samlades ihop och förvarades på ett säkert ställe. 

I anteckningar som gjordes tog vi hänsyn till att inga identiteter avslöjades, 

utan benämnde förskollärare som nummer, t ex. förskollärare 1, alternativt 

pedagog 1, barn 1, 2, 3 och så vidare. 

Vi valde att fråga varje respondent om samtycke att använda ljudinspelning 

vid varje intervjutillfälle, för att försäkra oss om att det var okej för respon-

denten just där och då. 

Vi undvek varför-frågor på grund av hur dessa frågor kan ställa respondenten 

i en position där ett svar krävs, och som kan göra intervjun obekväm (Johans-

son och Svedner, 2010). Om intervjun känns obekväm, kan det resultera i att 

det inte blir ärliga utförliga svar. Istället valde vi i våra intervjuer möjligheten 

att ställa följdfrågor, för att få förtydliganden från intervjupersonerna. Under 

intervjun tog vi i beaktning vilken position vi har som intervjuare och hur det 

kan inverka på respondenten (Bryman, 2018). Vi valde därför att ha intervjun 

i direkt koppling till observationen i den miljö som var respondentens 

hemarena, det vill säga på förskolan. Efter intervjun samlades allt digitalt da-

tamaterial (röstinspelning) på en hårddisk och anteckningar förvarades på ett 

säkert ställe tills examensarbetet var godkänt och klart och då förstördes. 
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4.4 Metod för dataanalys 

4.4.1 Fenomenografisk analysmodell 

När våra insamlade data skulle analyseras valde vi att ta stöd i en analysmo-

dell som Dahlgren och Johansson (2015) beskriver. Modellen gav oss en 

överblick över hela analysprocessen, och så här valde vi att använda den. 

1. I ett första steg, efter att vi transkriberat allt insamlat material från ob-

servationer och intervjuer, så bekantade vi oss med materialet. Vi 

läste igenom våra transskript och läste in oss på dessa. Efterhand som 

vi läste så gjordes eventuella noteringar i materialet. 

2. Andra steget bestod av kondensation och innebar att vi urskilde det 

mest betydelsefulla i våra insamlade data. I marginalen skrevs små 

sammanfattningar av det mest tongivande vid varje intervjusvar.  

Olika stycken, meningar och passager klipptes ut. Vi hade här vår stu-

dies frågeställningar i bakhuvudet, och försökte tänka att det vi 

klippte ut var relevant gentemot dem. 

3. Tredje steget innebar att jämföra de passager som klippts ut. Vilka 

likheter fanns? Hur skiljde sig svaren åt? De passager vi klippte ut 

valde vi att redan i detta tredje steg lägga under den frågeställning vi 

ansåg att de tillhörde. Därefter tittade vi efter samband, likheter och 

skillnader i passagerna. 

4. Fjärde steget enligt modellen innebär att passager och stycken som 

valts ut läggs i olika högar. Dessa sätts i samband med varandra. 

Detta steg kallas gruppering. Vi valde att hoppa över detta steg, då vi 

modifierade steg tre och gjorde grupperingar redan då. 

5. Femte steget innebar att likheter i kategorierna sågs över, detta kallas 

att artikulera de olika kategorierna. Är några svar likvärdiga och kan 

de då hamna i samma kategori? Här tog vi bort forskningsfrågorna 

som hade fungerat som ett stöd, och lade i hop likvärdiga kategorier. 

6. Sjätte steget innebar att namnge de olika kategorierna med en kort be-

skrivning som verkligen fångade upp det som beskrevs i kategorin. 

De passager vi lagt tillsammans i en kategori namngav vi efter dess 

huvudsakliga innehåll. 

7. Sjunde steget kallas kontrastiv fas och innebar att alla passager jäm-

fördes, sågs över och eventuellt placerades in i flera kategorier. Denna 

samling av uppfattningar kallas utfallsrum. Vi kunde bland dessa upp-

fattningar se olika teman och satte ihop dem under fyra olika temaru-

briker: 

”Teknik är”, ”Att göra”, ”Grad av planering” och ”Att tänka/förstå”. 
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4.4.2 Teman och kategorier 

Följande kategorier kunde vi urskilja i vår studie. Vi valde att gruppera in ka-

tegorierna under olika teman. 

Tema: Teknik är 

Inom detta tema hamnade förskollärarnas svar som beskriver vad teknik är. 

Kategorier identifierade av DiGironimo (2011) och Sundqvist m.fl. (2015), 

beskrivna i teoridelen, användes som utgångspunkt och anpassades: 

• Hur saker fungerar 

Här beskrev respondenterna teknik som exempelvis hur maskiner fun-

gerar. 

• Artefakter 

I denna kategori beskrevs teknik som saker eller redskap, till exempel 

verktyg inom snickeri. Här nämndes också digital teknik som Ipad, 

projektor och Bluebot. 

• Teknik definition “allt” 

Något svar från respondenterna syftade på att teknik var “allt”, att tek-

nik finns överallt. 

• Hur människor, natur och samhälle påverkar varandra 

Förskollärarna beskrev här teknik som att få förståelse och utveckla 

intresse för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 

• Homonym 

I den här kategorin beskrevs teknik som att utforska och använda 

olika tekniker, att man kunde bygga och konstruera med hjälp av 

olika tekniker. Här nämnde förskollärarna också hur man använde 

olika tekniker för att till exempel snickra, sy eller måla. Teknik besk-

revs som ett visst sätt att göra något, att använda en viss teknik. 

• Bygg och konstruktion 

Här beskrevs teknik som att man kunde bygga och konstruera med 

hjälp av olika material. En respondent menade att teknik var byggtek-

nik, en annan menade att det kunde vara att väva, sy, pärla eller pro-

grammera. 

• Människans påfund 

Här benämndes teknik som uppfinningar och att uppfinna. Teknik är 

något som människan uppfunnit för att klara av och bemästra det som 

är i naturen. Teknik beskrevs också som något som vi använder i 

olika situationer för att underlätta för oss själva, till exempel kilen el-

ler skruven. 
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• Teknik i vardagen 

Alla tre respondenterna beskrev teknik bland annat som att upptäcka, 

utforska och urskilja enkel teknik i vardagen och att förstå hur enkel 

teknik fungerar (Skolverket, 2016). 

Tema: Att göra 

Inom detta tema har vi valt att lägga kategorier som beskriver barns görande 

och deras deltagande i undervisningen 

• Att uppleva 

Här beskrev förskollärarna vikten av att barnen får uppleva teknik. En 

respondent menade att även om barnen inte alltid tänker på vad de 

gör, så upplever de. 

• Utforska i samspel 

Svaren i denna kategori handlade om att låta barnen vara varandras 

medforskare, att barnen tillsammans kunde hitta vad teknik handlar 

om. Att uppmärksamma varandras upptäckter och att vara varandras 

lärare lyftes också fram. Här nämndes också att låta barnen utforska 

teknik i vardagen. 

Tema: Att tänka/förstå 

Inom detta tema valde vi att lägga kategorier som beskriver hur man genom 

olika arbetssätt kan ge barnen möjlighet till mer kunskap och förståelse. 

• Begrepp och förståelse/kunskap 

Här beskrevs vikten av att kunna ge barnen ord och begrepp för att få 

förståelse för teknik. Inom denna kategori lades tonvikt på att kunna 

använda adekvata begrepp för sammanhanget samt vikten av att vara 

insatt i ämnet och kunna förklara. När barnen ser att de kan påverka 

så ökar intresset, och då ville hen vara förberedd med rätt ord och be-

grepp. Inom denna kategori nämndes också att ha en förståelse för att 

det är människan som uppfunnit och klurat ut hur vi kan använda tek-

nik. 

• Reflektion 

Alla tre respondenterna tog upp reflektion som en viktig del i under-

visningen. Att på så vis få barnen att fundera. Att låta barnen se bilder 

och filmer från aktiviteten för att lyssna, fundera, diskutera och be-

rätta. Dokumentation av aktiviteter användes för personalens egen re-

flektion över verksamheten. 

• Variation 

Flera respondenter gav svar som berörde variation. De ville erbjuda 
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teknik på många olika sätt, till exempel genom att variera materialet 

som användes i teknikaktiviteten. Vid observationen av katapultbyg-

gen fick barnen tillgång till en mängd olika material för att exempel-

vis kunna pröva sig fram till hur långt de kunde skjuta iväg något. 

Tema: Grad av planering 

Detta tema är indelat i två delar som vi valt att benämna som spontant och 

planerat. Inom spontant lade vi kategorier som lyfter fram de vardagliga tek-

nikaktiviteterna som ej är planerade. Inom planerat lade vi kategorier som 

lyfter fram genomtänkta och förberedda teknikaktiviteter. 

Spontant 

• Oftast spontant 

Här beskrevs att teknikaktiviteter skedde spontant och inte varje 

vecka. En respondent berättade att när hen kom i gång med en teknik-

aktivitet så kunde de fortsätta några dagar i följd, eftersom barnen då 

visat intresse. Att beröra teknik i vardagssituationer, till exempel vid 

måltider och påklädning hamnar också inom denna kategori. Här 

framhävdes också att teknik i undervisningen sker oftast genom att 

sätta sig i bygghörnan och göra bygg och konstruktion. 

• Koppla till läroplanen efter 

Majoriteten av respondenterna uppgav att de kopplade aktiviteten till 

läroplanen i efterhand, att de har målen i “ryggraden” och kollar upp 

dem när de reflekterar efteråt. 

• Barnens intresse/initiativtagande/delaktighet 

Alla tre respondenterna uppgav att de utgått från barnens tidigare in-

tresse och deras tidigare upptäckter. De ville att initiativen skulle 

komma från barnen och utefter det utmana dem vidare, visa barnen att 

de kan och låta dem ta initiativ i aktiviteten. 

Planerat 

• Oftast planerat  

Här uppgavs att teknikaktiviteterna som genomfördes oftast var pla-

nerade. 

• Koppla till läroplanen innan 

Här uppgavs att planeringen alltid utgår från läroplanen, att det finns 

klara kopplingar till aktiviteten innan den genomförs. 

• Integrerar andra ämnen (tema) 

Här uppgavs att teknikaktiviteten utgått från ett tema som de arbetar 
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med på avdelningen, samt att ta temat ett steg längre och knyta an till 

teknik. Här beskrevs också att andra ämnen integrerades i aktiviteten. 

4.4.3 Modell för samarbete vid kategorisering 

Eftersom vi var två studenter som genomförde denna studie, så ansåg vi det 

lämpligt att arbeta utefter en samarbetsmodell som kallas negotiated consen-

sus, förhandlad samstämmighet (Dahlgren & Johansson, 2015). Detta innebar 

att vi var och en för sig bearbetade fram ett kategoriseringssystem. Efter detta 

gick vi gemensamt igenom våra kategorier och enades om ett slutligt katego-

risystem. 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Genom att i våra intervjuer ställa frågor kopplade till observationerna så fick 

vi förskollärarnas perspektiv på aktiviteten. Vi fick på så vis ytterligare ett 

perspektiv på aktiviteten utöver vårt eget. Vi fick möjlighet att undersöka i 

vilken utsträckning intervjusvaren stämde överens med vad förskollärarna 

faktiskt gjorde under aktiviteten. Kombinationen av observationer och inter-

vjuer stärkte därav reliabiliteten i vår studie. Svaren från intervjuerna gick vi 

igenom enligt den fenomenografiska analysmodellen (Dahlgren & Johansson, 

2015). Först gick vi igenom svaren enskilt och mejslade ut en första kategori-

sering. På så vis fick vi flera infallsvinklar till förslag på kategorier, och 

täckte materialet på ett bredare sätt. Efter denna procedur satt vi tillsammans 

och enades om de slutliga kategorierna. Dessa kategorier kopplades samman 

med DiGironimos (2011) dimensioner av vad teknik är och på så vis är våra 

kategorier kopplade till en modell från tidigare forskning. Detta arbetssätt 

stärkte reliabiliteten i vår studie. Syftet i vår studie var att ta reda på hur förs-

kollärare med teknikutbildning uppfattar teknik som ämne i läroplanen och 

hur deras uppfattning påverkar undervisningen av teknik i förskolan. Vi har 

observerat och intervjuat tre olika förskollärare på tre olika förskolor. Detta 

gav en större trovärdighet jämfört med om vi hade valt att observera och in-

tervjua på endast en förskola. I vårt resultat kan vi se flera kopplingar till tidi-

gare forskningsresultat, vilket stärker validiteten i vår studie. Vi fick genom 

den data vi samlade in svar på samtliga av studiens frågeställningar.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

Resultat- och analysdelen är strukturerad så att först ges en beskrivning av de 

observerade aktiviteterna med förskollärarnas reflektioner kring dem. Sedan 

analyseras deras intervjusvar utifrån de identifierade temana med underlig-

gande kategorier. 

5.1 Redogörelse för observationerna 

Här redogör vi för de observationer vi gjorde under tre planerade aktiviteter. 

Vi redogör också förskollärarnas reflektioner kring observationerna, som 

kom fram i de efterföljande intervjuerna. 

5.1.1 Gissa vilken elektrisk sak, observation av respondent röd 

Den första observationen genomfördes i en grupp med 4 barn i 5 års ålder. 

Förskolläraren, som vi benämner respondent röd, hade planerat och höll i ak-

tiviteten. Aktiviteten ägde rum inomhus på en stor cirkelformad matta i ett av 

rummen som fanns på den avdelning där barnen hade sin hemvist. I intervjun 

berättade förskolläraren att denna förskola arbetade med ett gemensamt tema 

över hela året som handlade om hållbar framtid. Barnen hade visat intresse 

för el och arbetat med det under hösten. Förskolläraren hade därför inför vår 

studie valt att ha en teknikaktivitet som hon förklarade på följande vis: 

Målet var att få dem att fundera på vad mycket saker i vår omgivning som är 

beroende av el, och få dem att förstå just det här att det är en människa eller 

många människor som tillsammans har kommit på...att det är en uppfinning, 

Att det är någon som har lurat ut det så att vi kan använda grejerna. 

Aktiviteten gick ut på att ge varje barn ett uppdrag, en i taget skulle de titta i 

en påse med eldrivna saker i. Barnet fick beskriva för de andra barnen i akti-

viteten hur saken såg ut och vad den används till. Därefter skulle de andra 

barnen gissa vad det kunde vara som beskrevs. Förskollärarens intog rollen 

som samtalsledare och som stödgivare när hen uppfattade att det behövdes. 

Hen samtalade med barnen lite då och då under aktivitetens gång. 

Förskolläraren uttryckte i intervjun tanken om att ge barnen möjlighet att få 

förståelse för och kunskap om teknik. Det här var något vi såg i observat-

ionen genom barnets beskrivande, som exempelvis när ett barn beskrev en 

ficklampa som “Något som går på batteri...något som kan lysa...när det är 

mörkt”. Barnet fick då, genom sina kunskaper om hur ficklampan fungerade, 

försöka förklara för kompisarna vad det var. Förskolläraren stöttade barnet 

genom att påminna om att tänka på sakens användningsområde och på så vis 
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fick barnet en skjuts framåt. Genom sin förståelse för ficklampans använd-

ningsområde kunde barnet berätta vad den användes till. Detta baserade vi på 

barnets förståelse för ficklampans funktion samt när och varför den används. 

Förskolläraren berättade också att hen ville ge barnen olika begrepp. Det vi 

såg i aktiviteten var att hen stöttade barnen genom att benämna begrepp kring 

den aktuella saken. 

Att utgå från barnens intresse var något som förskolläraren återkommande ut-

tryckte i intervjun. I observationen såg vi att hen var lyhörd för vad barnen 

uttryckte. För att ge ledtråd till saken i påsen nämnde hen en cd-spelare som 

barnen visat ett tidigare intresse för.  Hen sade till barnen: “Om ni vill dansa, 

vad går ni och hämtar då? 

Reflektion användes både innan aktivitetens start, mitt i och även efter. I in-

troduktionen av aktiviteten återkopplade förskolläraren till vad de gjorde 

veckan innan men också vad de pratat om hela hösten. Hen påminde om frå-

geställningen ”Hur kan lampan lysa?” som de hade i uppstarten av temat håll-

bar framtid. Utifrån den frågeställningen fick barnen dela med sig av sina 

kunskaper som de tidigare fått. Även under aktivitetens gång återkopplade 

hen till sådant som de tidigare gjort som var av relevans för den pågående ak-

tiviteten. Hen tog exempelvis upp att de tittat på ett program om kärnkraft-

verk, och att de med Ipaden sökt på vem som uppfann elen. På så vis upp-

märksammade förskolläraren barnen om det pågående temat som de arbetade 

med och att teknikaktiviteten var en del utav temat. Den här aktiviteten kopp-

lad till temat “Hållbar framtid” förklarade förskolläraren med “saker som vi 

använder” och “att det är en människa eller människor tillsammans som kom-

mit på...att det är en uppfinning”. Dessa förklaringar var återkommande i 

flera intervjusvar. Dels var temat utgångspunkten för planerandet av teknik-

aktiviteten. Temat var också återkommande i förskollärarens svar på flera av 

frågorna vi ställde i intervjun. I det tematiska arbetet skapades utrymme för 

teknikundervisning i planerad form, men annars skedde teknikundervisning 

spontant i vardagssituationer enligt förskolläraren. 

Det vi såg i observationen, som förskolläraren inte tog upp i intervjun, var 

hur förskolläraren gav barnen möjlighet till att utforska i samspel med 

varandra i teknikaktiviteten. De fick dela med sig av sin egen kunskap, men 

också ta del utav varandras kunskaper. Här fick barnen utveckla sitt språk ge-

nom att sätta egna ord på teknik när de fick förklara för sina kompisar. De 

fick sedan också lyssna på vad kompisarna sade och fick då ytterligare kun-

skap. Förskolläraren nämnde olika exempel på variation till lärande. Hen an-

vände till exempel olika digitala verktyg som Ipad som sökmotor, tv-program 

som undervisningstillfälle men också genom att samtala med varandra och 
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arbeta praktiskt, att få uppleva med fysiska saker. Denna variation såg vi gav 

möjlighet för barnen att inhämta nya kunskaper kring ett specifikt studieob-

jekt, som i den här aktiviteten var el. 

5.1.2 Utforskande av tekniska saker, observation av respondent 

blå 

En andra aktivitet genomfördes av en annan förskollärare och utspelade sig 

på en stor matta i ett mindre rum på en förskola där barnen hade sin 

hemarena. Deltagarna var 6 barn i 3 års ålder samt deras förskollärare som 

höll i aktiviteten. Förskollärarens aktivitet bestod av två delar. I första delen 

introducerades solceller för barnen. I andra delen återkopplade förskolläraren 

till ett gammalt tema som handlade om luft. I intervjun motiveras detta val 

med att hen ville veta hur barnens kunskaper om luft hade utvecklats. Förs-

kolläraren tog fram en björn som kunde dansa med hjälp av solceller. Därpå 

bad hen ett barn att släcka taklampan, förskolläraren tog fram en ficklampa 

och lyste på solcellerna, varpå björnen började dansa. Detta prövades några 

gånger och barnen skulle försöka komma på kopplingar. Ett barn uttryckte: 

“Jo jag såg, den dansade...med ficklampan!”. Förskolläraren var lyhörd för 

vad barnet uttryckte och bekräftade med: “Ja, när ficklampan kom”. I inter-

vjun nämner förskolläraren följande: “De prövar ju på så sätt olika hypote-

ser”. 

Efter aktiviteten med björnen hade förskolläraren ett uppdrag till barnen. De 

skulle, utan att använda sina händer, förflytta olika material som förskollära-

ren lagt fram på mattan. Materialet presenterades ett i taget från en väska. Det 

var bilar, bollar, fjädrar, tygblommor och silkespapper. Bredvid mattan låg en 

hög med sittunderlag. Återigen var förskolläraren lyhörd och uppmärksam-

made vad barnen gjorde. Ett barn sade: “Det går att blåsa iväg” (blåste med 

munnen). Förskolläraren bekräftade och utvecklade barnets svar med att 

svara: “Ja det går att blåsa, med munnen”. Under tidens gång ställde förskol-

läraren utmanande frågor som: “Går allt att flytta genom att blåsa?” Sedan 

gav hen barnen tips på vinklar som får bollar i snabbast rullning. Efter ytterli-

gare en stund tog förskolläraren fram två handfläktar med varsin startfunkt-

ion, som barnen i tur och ordning fick pröva att använda för att förflytta de 

olika materialen på mattan. 

I den efterkommande intervjun beskrev förskolläraren att det var själva ut-

forskandet som var i fokus, “Att människa och teknik kan sätta fart på luf-

ten”. Förskolläraren berättar också att barnen skulle få möjlighet att uttrycka 

sig och komma med hypoteser för att sedan pröva dessa. Hen ville också att 

barnen skulle lyssna och reflektera över vad de utforskat och tagit del utav i 
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sin egen, men också i varandras upptäckter. Hen förklarar detta i intervjun på 

följande sätt: “Att de är varandras medforskare och lärare”. Förskolläraren 

beskriver också sin egen roll, där hen vill sätta ord på görandet, ge barnen be-

grepp och återkoppla under aktivitetens gång, vilket vi som observatörer kan 

bekräfta att förskolläraren gjorde under aktiviteten. Hen säger: “Att uppmärk-

samma dem mer på vad kompisen har upptäckt”. 

5.1.3 Utforskande av katapult, observation av respondent svart 

I likhet med första observationen, genomfördes observation av respondent 

svart med barn i åldern 4 till 5 år. Fyra barn deltog. Här var fokus dock på 

hävstången i form av katapulter. Aktiviteten som vi observerade genomfördes 

på en matta på golvet i ett rum på förskolan. En förskollärare med teknikut-

bildning höll i aktiviteten. Förskolläraren lade fram en väska på golvet. I väs-

kan fanns en liten tomte och en lapp där ordet katapult stod skrivet. Vid sidan 

av mattan hade förskolläraren ställt fram lådor som innehöll kapplastavar, 

klossar i olika former, suddgummi, linjaler och små papperstussar. Det fanns 

också ett antal små pallar som hade formen av lådor. Tidigare hade barnen vi-

sat intresse för och byggt katapulter när de varit i skogen. Förskolläraren ville 

spinna vidare på barnens intresse för detta, och valde att arbeta vidare med 

det i denna aktivitet. Hen säger i intervjun: 

Jag har sett att barnen har upptäckt gungbrädan och katapulten i skogen och 

det vet jag handlar om hävstångsprincipen...jag ville att det skulle komma från 

barnens håll från början...och då ville jag utveckla det lite och se om de kunde 

bygga inne också. 

 Aktiviteten började med att tomten ville ha hjälp att tyda texten på lappen 

och bygga en katapult. Barnen fick fri tillgång till det framplockade materi-

alet, för att försöka bygga katapulter. Alla barn utom ett deltog aktivt. De för-

sökte, prövade och hjälpte varandra med sina konstruktioner. 

Barnen använde sig av linjaler som de bland annat lade ovanpå klossar eller 

pallar. Linjalen fick fungera som hävstång på katapulten. Barnen provade att 

smälla till linjalen på olika ställen och olika hårt för att se vad som hände. 

Det blev diskussioner om var på hävstången man skulle lägga till exempel ett 

suddgummi för att det skulle fara en viss sträcka när det sköts iväg. Det var 

även ivrigt prat om hur mycket saker man kunde skjuta i väg på en gång. 

Några barn provade att bygga väldigt höga stödpunkter till sin katapult, och 

de använde ett flertal stora klossar för att få upp höjden på dem. Förskollära-

ren stöttade och gav förslag när hen tyckte att det behövdes. 

Man får pröva att flytta fram och tillbaka...åt det hållet...det beror på vart man 

lägger dem när man trycker. Vet du vad. Om du sätter dig vid sidan 
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av...där...och så provar vi att lägga den där och så gör vi samma sak igen nu. 

Lägg den på samma sätt...så får vi se vad som händer. 

I vår observation såg vi att hen använde en variation av material, reflekterade 

under aktivitetens gång, vävde in andra ämnen än teknik, gav barnen rele-

vanta begrepp samt utgick från barnens intressen och lät dem uppleva och ut-

forska. 

Den efterföljande intervjun bestod bland annat av frågor som var kopplade 

till observationen. Under intervjun beskrev förskolläraren att hen utgått från 

barnens tidigare upptäckter och målet var att barnen skulle få utforska själva. 

Hen beskrev också att upplevelsen var att barnen tyckte att aktiviteten var kul 

och meningsfull. Förskolläraren hade velat dokumentera mera under aktivite-

ten för att sedan kunna reflektera tillsammans med barnen. När det gäller lä-

rande så såg hen att genom det egna prövandet blev det många aha-upplevel-

ser för barnen. 

Att de lärde sig vilket håll, när jag trycker där vilket håll det skjuter åt, det såg 

jag efter hand, de hade lite svårt men jag såg att efter hand så kom det en aha-

upplevelse. 

5.1.4 Övergripande intryck från observationerna 

Det vi såg i alla tre observationer stämde väl överens med de svar vi fick i in-

tervjuerna. Det som skiljde dem åt var att de gjorde mer än vad de sade, pla-

nerade och vad de uttryckte sig om i intervjun. Vad vi kan tolka detta som är 

att mycket sker omedvetet, eller medvetet på det sätt att ”det sitter i ryggra-

den” som flera utav förskollärarna uttryckte sig om. 

5.2 Förskollärarnas svar inom temat ”Teknik är” 

5.2.1 Förskollärarnas uppfattningar om vad teknik är 

Under intervjuerna med de deltagande förskollärarna utgick vi från de tidi-

gare genomförda observationerna, men ställde även mer allmänna frågor om 

deras syn på teknik och teknikundervisningen i förskolan. En av våra fråge-

ställningar lyder: Hur beskriver förskollärare med teknikutbildning vad tek-

nik är? 

I vår intervju ställde vi frågan ”Vad är teknik?”. De svar vi fick varierade 

stort över de åtta kategorier vi fick fram (beskrivna under metod för dataana-

lys). Varje enskild förskollärare gav uttryck för många olika perspektiv på 
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vad teknik är. I följande citat från intervjuerna kan vi få en inblick i hur förs-

kollärarna beskrev teknik. Vi har analyserat i vilken utsträckning förskollä-

rarnas syn på vad teknik är avspeglade sig i aktiviteterna. 

Så här förklarade respondent röd vad teknik är: 

Teknik är saker som vi använder i vår vardag som underlättar för oss el-

ler…teknik är saker som gör det lättare eller olika situationer som gör det lät-

tare för människan. 

I observationen av respondent röd kunde vi se att intervjusvaren stämde väl 

överens med hur förskolläraren beskrev teknik under aktivitetens gång. I akti-

viteten lades stort fokus på hur människor tillsammans är en del utav tekni-

kens utveckling. Hen tog bland annat fram en bild på fysikern Michael Fa-

raday och berättade följande för barnen: 

Så här såg han ut. Men det kanske var så att någon annan människa innan han 

Michael hade kommit på nått om strömmen, och sen kom han på lite mer, och 

till slut när alla tillsammans, alla olika uppfinnare kommit på det, då kom de 

på att de kunde använd solen, vattnet... 

Så här förklarade respondent blå vad teknik är: ”Oj, teknik är så mycket. Det 

är ju både det här liksom hur maskiner fungerar…”. I observationen av re-

spondent blå såg vi ett fokus på hur saker fungerar. Hen ställde frågor om 

handfläktarna: “Vad händer om du trycker där... vad händer när du vevar 

där”. Men vi kunde även se att teknik vid vissa tillfällen kombinerades med 

andra ämnen. Till exempel skulle barnen pröva att flytta bollar genom att 

blåsa på dem, förskolläraren förklarade då för barnen att “Sen kan det bli för 

mycket motstånd här på golvet, det kanske är lättare att blåsa på sakerna här 

på det plana golvet och inte på mattan”. Här kunde vi se att hen blandade in 

friktion som hör hemma inom ämnet fysik. 

Så här förklarade respondent svart vad teknik är: 

För att underlätta för oss själva och göra det bättre för oss själva kan man väl 

kanske säga, sen är det ju ett sätt också att hela tiden utveckla oss inför framti-

den, ja att förbättra helt enkelt det vi redan har. 

I observationen av respondent svart kunde vi se att fokus låg på att bygga och 

sedan utveckla katapulterna vidare. Hen uppmuntrar barnen att använda olika 

material i sina byggen. Hen uttrycker sig på följande sätt mot barnen: “Vet ni 

vad! Ni får jättegärna pröva de här också. Om man kan använda de här...så ni 

tänker på att pröva lite olika.” 
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5.2.2 Översikt över svar inom temat “Teknik är” 

Nedan följer en tabell (Tabell 1) över respondenternas uppfattningar om 

vad teknik är. 

Tabell 1. Översikt över respondenternas uppfattningar om vad teknik är 

Teknik är Respondent 1 

(röd) 

Respondent 2 

(blå) 

Respondent 3 

(svart) 

Hur saker funge-

rar 

* * * 

Artefakter * * * 

Teknik definit-

ion ”allt” 

  * * 

Hur människor 

natur och sam-

hälle påverkar 

varandra 

*     

Homonym   * * 

Bygg och kon-

struktion 

  * * 

Människans på-

fund 

* * * 

Teknik i varda-

gen 

* * * 

 

Förskollärarna i undersökningen delade i intervjusvaren med sig av sina upp-

fattningar om vad teknik är. Vi kan i tabellen (Tabell 1) se att de tre respon-

denterna hade flera gemensamma uppfattningar om vad teknik är. Alla tre re-

spondenterna beskrev teknik som hur saker fungerar, artefakter, människans 

påfund och teknik i vardagen. Respondent blå och svart definierade även tek-

nik som “allt”, här ser vi en likhet med resultatet i Elvstrands m.fl. (2018) 

studie där teknik bland annat beskrivs som ”teknik är allt”. Hur människor, 

natur och samhälle påverkar varandra såg respondent röd som en definition 

av vad teknik är. Svar som innehöll teknik som homonym fick vi av respon-

dent blå och svart, dessa två svarade också att teknik är bygg och konstrukt-

ion. 
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5.3 Förskollärarnas svar inom temat ”Att göra” 

Det andra temat vi identifierade från intervjuerna valde vi att kalla ”Att 

göra”. Här nedan följer ett diagram (Figur 1) som visar antal gånger under in-

tervjun som varje respondent belyste något inom en viss kategori. Intervjus-

var som passade in i kategorin ” Utforska i samspel” var till exempel ”att 

vara varandras medforskare” samt ”att jag som pedagog lyfter fram vad kom-

pisen gör”. Genom att visa hur många av varje förskollärares intervjusvar 

som hamnade inom en viss kategori, fick vi en överblick över inom vilka ka-

tegorier de lägger störst fokus. I nedanstående diagram kan vi exempelvis ut-

läsa att respondent svart hade störst fokus i kategorin utforska i samspel, men 

lägger också vikt på att barnen ska få uppleva. 

     

Figur 1. Förskollärarnas svar inom temat “Att göra”. 

De kategorier som hamnade inom temat att göra var ”Att uppleva” och ”Att 

utforska i samspel”. 

5.3.1 Fenomenologi 

Respondent röd fokuserade inte inom temat ”Att göra” utan hade mer kun-

skapsbaserad aktivitet med fokus på att förmedla kunskap. Det vi sett i våra 

observationer är att respondent blå och svart använde utforskandet som cen-

tral del i sina aktiviteter. De fokuserade båda två på att barnen skulle få upp-

leva teknik. Att tolka människors upplevelser i nuet beskriver Haugen m.fl. 

(2006) som centralt inom fenomenologin. Respondent svart beskrev detta så 

här: “Och tänk om det kunde gått till så när jag gick i skolan och inte varit så 

himla bokfixerat, tänk liksom om man kunde fått upplevt teknik istället!”. 

Här kopplar vi också till hur Haugen m.fl. beskriver det estetiska. Inom det 
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estetiska beskrivs hur vi tolkar vår omvärld genom våra sinnen att vi förstår 

saker genom vår kropp. Respondent blå uttryckte sig i intervjun att hen ville 

att barnen skulle utforska teknik. Barnen skulle först sätta fart på luften med 

egen kraft genom att blåsa, för att sedan sätta fart på luften med tekniska 

hjälpmedel, där det fick pröva teknikens funktioner genom att trycka och 

veva. Barnen fick här genom att använda kroppen och i samspel med 

varandra uppleva teknik. Haugen m.fl. talar här om bildning, vilket är när 

barnet fångas i växelverkan med sin omvärld. Bildningen ses av författarna 

som en pedagogisk uppgift av största vikt. 

5.3.2 Sociokulturellt perspektiv  

Vi kunde se att alla tre förskollärarna främjade samspel under aktiviteterna, 

dock nämnde inte respondent röd detta under intervjun. Enligt Ehrlin (2012) 

är lärandet ständigt pågående i allt människan gör och i samspelet mellan in-

divid och kollektiv. Han beskriver också att just detta är av intresse inom ett 

sociokulturellt perspektiv. De tre förskollärarna uttryckte att barnen lär av 

varandra och att de är varandras medforskare. Vi såg även att de aktiviteter 

som förskollärarna planerat möjliggjorde för barnen att ta del av varandras 

kunskaper, och på så vis lära varandra. Aktiviteten som gick ut på att gissa 

vad det var i påsen, gav barnen möjlighet att dela med sig av sina egna kun-

skaper om föremålet. Aktiviteten med väskan och luften gav barnen möjlig-

het att observera och samtala med varandra under utforskandet av luft. Den 

sista aktiviteten gav möjlighet för barnen att välja att utforska själva men 

också kunna titta på, samtala och samarbeta med varandra i katapultbyggan-

det. 
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5.4 Förskollärarnas svar inom temat ”Att tänka/för-

stå” 

Det tredje temat från analysen är “Att tänka/förstå”. I nedanstående diagram 

(Figur 2) kan vi exempelvis utläsa att respondent blå lade stort fokus på be-

grepp och förståelse/kunskap men också på reflektion och variation. 

  

Figur 2. Förskollärarnas svar inom temat “Att tänka/förstå”. 

De kategorier som hamnade inom temat ”Att tänka/förstå” var ”Begrepp och 

förståelse/kunskap”, ”Reflektion” och ”Variation”. 

I teknikundervisningen är valet av lärarroll viktig eftersom det är läraren som 

kan de tekniska begreppen och kan lyfta fram teknik i både vardagen, (opla-

nerade) och i de planerade aktiviteterna. Hallström m.fl. (2014) beskriver en 

aktiv pedagogroll som att uppmärksamma det barnen gör genom att benämna 

teknik i aktiviteten, stötta, utmana samt ge dem adekvata teknikbegrepp. Re-

spondent svart uttryckte att hen valde en passiv roll men menade att det var 

svårt att inte lägga sig i barnens aktivitet. Hen beskrev i intervjun: “När barn 

utforskar så är de inte så mottagliga för våra...Jag vill ge dem möjligheten att 

utforska så mycket som går på egen hand”. I observationen såg vi däremot att 

hen hade en aktiv pedagogroll gentemot barnen och lyfte fram ett flertal tek-

nikbegrepp samt att hen stöttade och utmanade barnen i aktiviteten. Hen gav 

dem en stor variation av material för att de skulle komma vidare i sina byg-

gen. Under aktiviteten uppmanade hen också de barn som inte kom vidare i 

sina byggen. Doverborg m.fl. (2013) uttrycker att genom variation av 

material utmanas barnens tankar och hypoteser, men också att barnens kun-

skaper breddas i hur exempelvis ett bygge kan bli stabilare genom att an-
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vända ett annat material. Här ser vi även en koppling till respondent blås akti-

vitet där hen ville ge barnen olika möjligheter att pröva sina hypoteser genom 

att låta barnen få tillgång till en stor variation av material. 

I studien kunde vi utläsa att förskollärarna tyckte det var viktigt att själva få 

se dokumentation över aktiviteten. De såg gärna filmer och bilder från den 

för att kunna få syn på och reflektera över det som hände i undervisningssitu-

ationen. 

5.5 Förskollärarnas svar inom temat ”Grad av pla-

nering” 

Det fjärde temat från analysen är “Grad av planering”. I nedanstående dia-

gram (Figur 3) kan vi exempelvis utläsa att respondent röd belyser kategori-

erna som kan kopplas till spontana aktiviteter mest, men att hen också utgick 

från ett tema och att aktiviteten då blev delvis planerad. Respondent blå bely-

ser mest de kategorier som kan kopplas till spontana aktiviteter. 

 

Figur 3. Förskollärarnas svar inom temat “Grad av planering”. 

De kategorier som hamnade under temat ”Grad av planering” var ”Oftast 

spontant”, ”Koppla läroplan efter”, ”Intresse/initiativtagande/delaktighet”, 

”Oftast planerad”, ”Koppla läroplanen innan” och ”Integrera andra ämnen 

(tema)”. 

Att uppmärksamma teknik i det spontana vardagliga arbetet med barnen 

handlar mycket om att fånga upp teknik i det som barnen är intresserade av 

just då. Johansson (2016) talar om lärprocessen som viktig i att urskilja barns 
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lärande och att det grundar sig i barnens intresse. I intervjuerna uttryckte sig 

förskollärarna att de utgått från barnens intresse när de planerade för den tek-

nikaktivitet som vi observerade. En av förskollärarna uttryckte att det inte 

bara skulle bli någon aktivitet för sakens skull inför denna studien, utan att 

det skulle vara meningsfullt för barnen baserat på deras intresse och något 

som var kopplat till deras pågående tema. En annan förskollärare uttryckte att 

de tog vara på barnens intresse genom att uppmärksamma teknik i en fri lek 

som skedde i skogen, där hen sett att barnen tillverkade gungbrädor och kata-

pulter. Med hjälp av sina teknikkunskaper som förskolläraren erövrat genom 

sin teknikutbildning såg hen att det var hävstångsprincipen som barnen utö-

vade och hen valde att uttrycka sig med adekvata begrepp och sätta ord på 

tekniken. Förskolläraren gav dem också variation genom att återuppta bar-

nens katapultbyggande i förskolans innemiljö och ge dem nytt material att ar-

beta med. Samma förskollärare uttryckte att man kunde ha en teknikaktivitet 

men att det inte gick att arbeta med endast teknik, att det är oundvikligt att 

andra ämnen tillkommer. Detta ligger väl i linje med förskolans läroplan där 

det står att “med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli 

mångsidigt och sammanhängande” (Skolverket, 2016, s. 7). 

Vi kan se att det finns en viss skillnad mot Elvstrand m.fl. (2018) där de upp-

täckt hur förskollärare på grund av sina bristande kunskaper inom teknik inte 

sett teknik som ett eget ämne utan som att det hör till naturvetenskapen. Det 

vi såg är att förskollärarna med teknikutbildning i vår studie hade kunskapen 

om att teknik är ett eget ämne, att det oftast skedde spontant men ibland pla-

nerat i arbetet i förskolan. Det har på så vis, i likhet med Elvstrand m.fl. 

(2018), visat sig att teknikämnet är ganska oprioriterat i planerade former. 

Men skillnaden är att förskollärare i vår studie hade en större medvetenhet, 

med sina “teknikglasögon” hade de en större möjlighet att uppmärksamma 

teknik i det vardagliga arbetet med barnen. En av förskollärarna beskrev hur 

hen ville pröva det som ingick i teknikaktiviteten själv innan hen genomförde 

den med barnen. Här finns en tydlig koppling till Stables (1997) beskrivning 

av ”hands on”-erfarenhet. 

5.5.1 Undervisning och implementering av läroplanen 

I vår intervju ställde vi frågor inom undervisning och användandet av läropla-

nen. Vi fick i svaren fram bland annat temat ”Grad av planering”. I följande 

citat från intervjun med respondent blå kunde vi få en inblick i hens tankar 

inom dessa teman: 

De spanar in varandra och upptäcker hur de kan göra...även om de inte tänkte 

på vad de gjorde, så upplevde de ju på olika sätt. Uppmärksamma på vad 
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kompisen har upptäckt, så att de är varandras medforskare och lärare. 

När de ser att de kan påverka, det är det som påverkar deras intresse/.../att 

kunna använda rätt ord, viktigt att vi använder adekvata ord i stället för 

att förenkla...både begreppen och att kunna förklara för barnen varför det 

blir så. 

Alla tre förskollärarna i vår studie kopplade sin aktivitet till läroplansmålet 

“utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel 

teknik fungerar” (Skolverket, 2016, s. 10). En förskollärare i studien kopp-

lade även sin aktivitet till målet “utveckla sin förmåga att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Skolverket, 

2016, s. 10). 

I intervjun med respondent röd fick vi följande beskrivningar inom temat 

”Grad av planering”, där förskolläraren beskrev att teknikundervisningen oft-

ast skedde mer till vardags i vardagssamtal, exempelvis vid måltider. Hen ut-

tryckte sig att “man har målen i huvudet…som jag gör nu, tittar när jag re-

flekterar”. 

Respondent svart beskrev sina tankar inom temat ”Grad av planering” så här: 

Den utgår jag ifrån. Mitt styrdokument. När jag planerar något utgår jag från 

den...vi kopplar hela tiden ihop alla ämnen...vi gjorde teknik, men man kan 

nästan inte bara jobba så för det händer andra saker också. 

Hen beskrev att hen gärna utvecklade aktiviteten vidare tillsammans 

med barnen vid ett kommande tillfälle och att en viktig del i teknikakti-

viteterna var att variera materialet. 

Sammanfattningsvis kunde vi se att förskollärarna i sina aktiviteter ut-

gick från barnens intresse men det skilde sig i hur de undervisade i äm-

net teknik. Läroplanen användes på olika sätt av förskollärarna, an-

tingen redan i planeringsstadiet eller kopplades det till den i efterhand.  
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6 DISKUSSION 

I detta avsnitt tar vi upp en resultatdiskussion utifrån våra forskningsfrågor, 

följt av en metoddiskussion innehållande studiens utfall samt en etikdel. Sist 

tar vi upp konsekvenser för förskoleverksamheten och rekommendationer för 

vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Hur beskriver förskollärare med teknikutbildning vad 

teknik är? 

Genom att utgå från DiGironimos (2011) dimensioner av vad teknik är så 

kunde vi på ett lättöverskådligt sätt se hur förskollärarnas förståelse för tek-

nik såg ut. Tabellen nedan (Tabell 2) är en sammanfattning över de kategorier 

vi fick fram, ställda mot DiGironimos dimensioner. Kryssen i tabellen visar 

vilka av dimensionerna som de kategorier vi fick fram i analysen passade in i. 
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Tabell 2. Översikt över våra kategorier ställda mot DiGironimos (2011) di-

mensioner. 

Våra ka-

tegorier 

DiGironi-

mos di-

mensioner 

    

  Teknik som 

artefakter 

Teknik 

som en 

skap-

ande- 

process 

Teknik 

som 

mänsklig 

verksam-

het 

Teknikens 

historia 

Teknikens 

roll i dag 

Hur saker 

fungerar 

  X       

Artefakter X         

Hur män-

niskor, na-

tur och 

samhälle 

påverkar 

varandra 

    X X X 

Bygg och 

konstrukt-

ion 

  X       

Männi-

skans på-

fund 

    X X X 

Teknik i 

vardagen 

    X   X 

 

Kategorierna ”Homonym” och ”Teknik definition allt” har vi valt att inte ta 

med i sammanställningen där kategorierna ställs mot DiGironimos (2011) di-

mensioner av teknik. Kategorin ”Homonym” faller utanför ämnesområdet 

teknik. ”Teknik definition allt” ger inget tydligt svar om uppfattningen av vad 

teknik är och kan därför inte placeras in i tabellen. 

Utifrån de svar vi fått från förskollärarna i vår studie som gått en teknikut-

bildning, kan vi se att de har en god förståelse för vad teknik är, i förhållande 
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till DiGironimos (2011) dimensioner. De har gett svar som passar in inom 

samtliga fem dimensioner (Tabell 2). DiGironimo menar att för att ha en full-

ständig förståelse för vad teknik är så bör man ha en förståelse för alla fem 

dimensionerna. 

Vår kategori “Artefakter” stämde väl överens med dimensionen “Teknik som 

artefakter”. Här beskrevs teknik som olika redskap. Flera svar inom kategorin 

handlade om digitala redskap som till exempel projektor, Ipad och Bluebot. 

Våra kategorier “Hur saker fungerar” och “Bygg och konstruktion” tangerar 

DiGironimos (2011) dimension som handlar om teknik som en skapandepro-

cess, vilken innefattar allt från design till vilka verktyg och kunskaper som 

behövs föra att skapa artefakter. Förskollärarna beskrev här teknik som hur 

maskiner fungerar, hur vi kan underlätta för oss själva. Här handlade också 

svaren om att uppfinna och utveckla inför framtiden. Bygg och konstruktion 

med hjälp av olika material passade också in här. Inom DiGironimos dimens-

ion “Teknik som mänsklig verksamhet” passade tre av våra kategorier in. Här 

såg vi att förskollärarna beskrev teknik som något som finns runt omkring oss 

i vardagen, att det är människans påfund och att det är människan ligger 

bakom uppkomsten av den. Teknik beskrevs också som när människan 

skapar något för att underlätta och lösa problem, samt att teknik var något 

som utvecklats av människor hela tiden för att behoven ser olika ut över tid. 

Här kopplar vi till DiGironimos dimension “Teknikens historia” som i stora 

drag beskriver hur teknisk utveckling sker. Dimensionen “Teknikens roll i 

dag” beskrivs som människors olika relation till teknik och hur dess roll stän-

digt förändras. Förskollärarna beskrev här bland annat att teknik var något 

man använde för att bemästra det som var i naturen samt som hjälp att ut-

veckla inför framtiden. 

Jämfört med tidigare forskning så kunde vi se att förskollärarna med teknik-

utbildning i vår studie har en god förståelse för vad teknik är. De kategorier 

vi fick fram har berört samtliga av DiGironimos (2011) dimensioner. Försko-

lepersonalen i studien av Sundqvist m.fl. (2015) saknade teknikutbildning 

och de kategorier de fick fram täckte inte DiGironimos dimensioner lika väl. 

Detta utvecklas i avsnittet om studiens implikationer nedan. Våra och Sun-

dqvist kategorier skilde sig åt inom alla dimensioner utom inom ”Teknik som 

artefakter”, där var utfallen lika. En betydande skillnad var att pedagogerna i 

Sundqvists studie hade fler kategorier under dimensionen “Teknik som skap-

andeprocess”. Därmed kunde vi tolka det som att de pedagogerna hade en 

större förståelse för teknik som process i skapandet av artefakter. En annan 

tanke är att Sundqvist m.fl. inte slog ihop intervjusvaren i så breda kategorier 

som vi gjorde, och på så vis fick författarna fler kategorier att placera i de 
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olika dimensionerna. Något som vi ansåg kunde spela in var också att Sun-

dqvists m.fl. och våra intervjufrågor skiljde sig åt. 

6.1.2 Hur undervisar förskollärare med teknikutbildning i 

teknik samt hur beskriver förskollärare med 

teknikutbildning att de implementerar läroplanen i 

teknikundervisningen i förskolan? 

I vår studie kunde vi genom kategorierna vi fick fram, utläsa hur förskollä-

rarna undervisade inom teknik. De använde sig mycket av utforskande ar-

betssätt där barnen fick uppleva teknik genom att använda sina olika sinnen. 

Här kopplade vi till perceptionens fenomenologi (Løkken, 2006) som beskri-

ver vikten av att använda sin kropp och sina sinnen för att förstå omvärlden. 

Utforskandet i aktiviteterna skedde i samspel mellan förskollärare och barn 

samt barnen emellan. Vi såg också ett samspel med materialet de använde. 

Här ser vi en likhet med Ehrlins (2012) beskrivning av det sociokulturella 

perspektivet, där hon tar upp att lärande sker i samspel med varandra och 

med material. Samtliga förskollärare uppgav att de i teknikundervisningen ut-

gick från barnens intressen. Alla tre aktiviteterna var baserade på sådant som 

barnen tidigare visat intresse för. Johansson (2016) menar också att det är när 

man utgår från barnens intressen, som det skapas en god grund för att en lär-

process ska starta. Johansson menar också att de flesta pedagoger strävade ef-

ter det arbetssättet, vilket vi också kunde se i vår studie. 

Förskollärarna varierade materialet som fanns tillgängligt för barnen under 

aktiviteten. Genom denna variation fick barnen många olika förutsättningar 

att prova olika hypoteser samt utveckla sina tankar och komma på lösningar. 

Här ser vi en likhet med Doverborg m.fl. (2013) som menar att utforskandet 

kan tas ett steg längre genom denna variation. Under aktiviteterna intog förs-

kollärarna i huvudsak en aktiv lärarroll. De var stöttande, uppmuntrande samt 

lyfte tekniska begrepp under aktivitetens gång. Också i tidigare forskning be-

skrivs en aktiv pedagog i liknande ordalag: att utmana, att lyfta fram teknik 

och ge barnen begrepp som hör hemma inom ämnet (Hallström m.fl. 2014). 

Förskollärarna kopplade i första hand till läroplanen efter aktiviteten. Detta 

kan bero på att de flesta teknikundervisningstillfällena skedde spontant i var-

dagliga situationer. De uppgav däremot att läroplanen satt i ryggraden, och de 

menade att aktiviteten på så vis blev läroplansförankrad. Resultatet visade 

också att planerade aktiviteter förekom, där läroplansmål kopplades redan vid 

planeringen av aktiviteten. De läroplansmål som förskollärarna oftast kopp-

lade till var ”utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska 

hur enkel teknik fungerar” och ”utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 
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konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Skolverket, 

2016, s. 10). I katapultaktiviteten hade förskolläraren en tydlig koppling till 

båda dessa läroplansmål. Aktiviteten hade ett tydligt teknikperspektiv på att 

lösa ett problem. Barnen fick också åstadkomma en funktion genom egna 

konstruktioner som de prövade om och om igen. Björkholm (2007) beskriver 

också hur teknik utvecklas genom att pröva, och de misslyckanden som gjorts 

följs av nytt prövande. Efter revideringen av Lpfö 98 (Skolverket, 1998) så 

lyfts teknik fram på ett tydligare sätt. Detta går väl i linje med Axell (2013) 

som i resultatet av sin studie lyfte fram vikten av att barnen får möta teknik 

redan i förskolan och att utnyttja barns naturliga nyfikenhet och upptäckar-

lust. 

6.2 Metoddiskussion 

Valet av metoder till studien framkom när vi bestämt oss för vad vi ville att 

studien skulle handla om. Eftersom vårt val landade i att ta reda på förskollä-

rares uppfattningar om och hur de undervisar i teknik, valde vi fenomenografi 

som teoretisk utgångspunkt i studien. Fenomenografin är en utgångspunkt 

som passar väl när man vill ta reda på individers funderingar kring fenomen 

av olika slag (Dahlgren & Johansson, 2015). Utifrån fenomenografin fann vi 

det lämpligt att först observera en teknikaktivitet med efterföljande intervju. 

Genom detta sätt kunde vi få en bild av förskollärarnas uppfattningar om tek-

nik och teknikundervisning. Vi ville få en sammankoppling i hur de uttryckte 

att de undervisade med vad de faktiskt gjorde i aktiviteten. Det hade gått att 

använda enkät som metod men då hade vi inte fått den sammankopplingen 

mellan aktivitet och intervju. Av vår insamlade data fick vi fram ett resultat 

som gav svar på våra forskningsfrågor, vilket visar att validiteten i vår studie 

är god. 

Det vi ville lyfta var styrkorna förskollärarna hade i arbetet med teknik, inte 

svagheterna. För att få reda på styrkorna ville vi jämföra med något, därför 

valde vi att jämföra förskollärarna med teknikutbildning med Sundqvists 

(2015) förskolepedagoger utan teknikutbildning. Det vi har haft i beaktning 

är att frågorna vi ställde om förskollärarnas teknikkunskaper i vår studie gav 

vissa svar, men kanske inte gav vetskap om hela deras kunskap inom teknik. 

Det finns stor möjlighet att de har betydligt mer kunskap inom teknik än vad 

som framkom i intervjun och i observationen. I våra diagram syns det tydligt 

vad de olika förskollärarna fokuserade på. Vi vill dock påpeka att detta är vad 

vi fick ut ifrån en aktivitet och en intervju. Hade vi observerat varje förskollä-

rare vid ett flertal tillfällen skulle det nog framkommit tydligare hur de under-

visar inom teknik i förskolan. Detta skulle ha stärkt reliabiliteten i studien.  
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6.3 Implikationer 

Eftersom vi i vår studie kunde se att förskollärarna tillsammans hade mycket 

god förståelse för vad teknik är (Tabell 2), skulle ett vidare forskningsområde 

kunna vara att ta reda på hur teknikundervisningen skulle kunna se ut på en 

avdelning där samtliga förskollärare har teknikutbildning. För att ta reda på 

en kanske mer rättvis bild av förskollärares kunskaper inom ”om och hur de 

undervisar i teknik i förskolan”, finns möjlighet att koncentrera sig på ett 

färre antal förskollärare samt observera dem under ett flertal teknikundervis-

ningstillfällen. 

Jämfört med tidigare forskning kunde vi se en kontrast mellan förskollärare 

med och utan teknikutbildning. Alla tre förskollärare i vår studie uttryckte att 

deras kunskaper och relation till teknik förändrades efter att de gick teknikut-

bildningen och hur den gav dem ett par nya ”glasögon” att se och uppmärk-

samma teknik genom. I Sundqvists m.fl. (2015) studie hade ej responden-

terna någon speciell teknikutbildning, och de hade svårt att särskilja teknik 

från de naturvetenskapliga ämnena. Jarvis och Rennie (1996) beskrev hur 

fortbildning är nödvändig för att kunna undervisa i ett ämne och det var något 

som våra tre förskollärare hade gemensamt. Deras syn på teknikämnet och 

deras teknikkunskaper innan teknikutbildningen beskrev de som vagare än 

efter utbildningen. De kände sig säkrare i att undervisa i ämnet när de fått 

mer kunskap om det. Detta område skulle kunna vara grunden för en vidare 

forskning, att jämföra förskollärare med och utan teknikutbildning och tolka 

svar med hjälp av DiGironimos (2011) dimensioner. Hur undervisar förskol-

lärare med och utan teknikutbildning inom ämnet teknik? 

Stables (1997) beskriver ”hands on”-erfarenhet som en viktig del i att förstå 

teknik, att själv få utöva något praktiskt innan man gör det med barnen. De 

tre förskollärarna i vår studie nämnde att de i sin teknikutbildning fick tips 

om och uppdrag i hur man praktiskt kan arbeta med teknik i förskolan. Det 

hjälpte dem att pröva det som de lärt sig själva, för att sedan pröva vidare i 

barngruppen. De uttryckte att det var ett bra sätt för dem att kunna implemen-

tera sina nya teknikkunskaper i arbetet med barnen. En av förskollärarna be-

rättade att hen ofta prövar själv först innan hen gör aktiviteten med barnen för 

att själv kunna förstå vad som händer. 

6.4 Slutsats 

När vi fått fram resultatet i vår studie så kunde vi se att det fanns ett behov av 

mer teknikkunskaper hos förskollärare. Även om en pedagog på förskolan 
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hade en teknikutbildning så räckte det inte alla gånger för att teknikundervis-

ningen skulle fungera optimalt. Synen på teknik förändrades väldigt mycket 

efter att förskollärarna gått teknikutbildning. Det vore bra om politiker och 

förskolechefer möjliggjorde för fler pedagoger i förskolan att kunna fortbilda 

sig inom teknikämnet.  
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BILAGOR 

Bilaga1 

Intervjufrågor  

Kopplade till observationen: 

1. Vad har du utgått ifrån när du planerade din aktivitet? 

2. Vad hade du för mål med aktiviteten? 

3. Är något/några strävansmål i läroplanen kopplade till aktiviteten? 

4. Hur upplevde du att aktiviteten gick? 

5. Blev det som du tänkt dig? 

6. Vad fokuserade barnen på? 

7. Kunde du se att ett lärande skedde? 

8. Var det något särskilt du uppmärksammade under aktiviteten? (Slogs 

du av någonting under observationen?) 

 Resterande frågor: 

1. Har du ett personligt intresse för teknik? 

2. När utbildade du dig? 

3. Vad är dina erfarenheter av teknik från förskollärarutbildningen?  

4. Hur var din teknikutbildning upplagd? Praktiska tips? Läroplan? 

5. Berätta om hur det kom sig att du valde att gå teknikutbildningen? 

6. Gav den dig något som du kan ha nytta av i ditt arbete? 

7. Hur skulle du beskriva vad teknik är? (Vår tanke: Jämför med innan 

teknikutbildningen.) 

8. Hur ofta sker teknikaktiviteter i er barngrupp? (Vår tanke: Jämför med 

innan teknikutbildningen.) 

9. Vad inom teknik är ert största fokus vid teknikaktiviteter? 

10. Hur skulle du beskriva att du använder dig av läroplanen i teknikakti-

viteter? 

11. Arbetar du annorlunda nu med teknik i förskolan mot hur du arbetade 

med det innan teknikutbildningen? Hur? 
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Bilaga 2 

Teknik i förskolan - Examensarbete 

Ändamålet med personuppgifterna  

Syftet med vår studie är att ta reda på hur förskollärare med teknikutbildning 

uppfattar teknik som ämne i läroplanen och hur det påverkar undervisningen 

av teknik i förskolan. 

Vi kommer att genomföra observationer av planerade aktiviteter med teknik-

innehåll i barngrupp, där vi fokuserar på förskollärarnas planering och invol-

vering i aktiviteten. Efter aktiviteten kommer vi att avsluta med en enskild in-

tervju med förskolläraren som höll i aktiviteten. 

Resultatet av undersökningen kan bidra med en fördjupad förståelse för hur 

förskollärare kan arbeta med teknik i undervisningen. När examensarbetet är 

godkänt kommer det finnas tillgängligt på databasen Diva. 

I vår studie kommer vi att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska krav.  

• Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke.  

• Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla 

ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den be-

handling som skett innan återkallandet.  

• Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att 

inga obehöriga kan ta del av dem. 

• Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts 

och betyget har registrerats i Karlstads universitets studieregister för 

att sedan förstöras.” 

• Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig.  

Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 

2018) har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras 

och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, 

begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns 

möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen.  

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är 

dpo@kau.se. 

Kontakt. 

Maria Johansson (student) XXXXX 

Susanna Schaup Andersson (student) XXXXXX 

Jesper Haglund (handledare på Karlstads universitet) XXXXXXXX 
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett. 

Samtycke till att delta i studien: 

Teknik i förskolan. 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta 

mitt deltagande i studien utan att ange något skäl. 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner 

att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gäl-

lande dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

 

Vi är tacksamma för snabbt svar.  

 

Jag lämnar härmed samtycke till medverkande i studien: 

 

Namn ______________________________________________________ 

Ort & Datum____________ 

Namnförtydligande 

_____________________________________________________________ 

 

Vid frågor kan ni vänligen kontakta oss. 

 

Maria Johansson XXXXXXX 

Susanna Schaup Andersson XXXXXXX 

Handledare på Karlstads universitet. Jesper Haglund XXXXXXXX 
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Bilaga 4 

Samtyckesblankett. 

Samtycke för att delta i studien: 

Teknik i förskolan. 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att mitt barn får 

delta. 

Jag är medveten om att mitt barns deltagande är helt frivilligt och att jag eller 

mitt barn kan avbryta deltagandet i studien utan att ange något skäl. 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att låta mitt barn delta i studien 

och godkänner att Karlstads universitet behandlar dennes personuppgifter i en-

lighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information 

 

Vi är tacksamma för snabbt svar.  

Vårdnadshavare lämnar denna samtyckesblankett till ert barns pedagoger. 

 

Jag lämnar härmed samtycke till att mitt barn får medverka i studien: 

 

Vårdnadshavare_____________________________________  

Ort & Datum_________________ 

Namnförtydli-

gande________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavare_____________________________________  

Ort & Datum_________________ 

Namnförtydligande 

______________________________________________________________ 

Vid frågor kan ni vänligen kontakta oss. 

Maria Johansson XXXXX 

Susanna Schaup Andersson XXXXXX 

Handledare på Karlstads universitet. Jesper Haglund XXXXXX 
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