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Abstract 

The purpose of this study is to explore how preschool teachers succeed in their mission to 

conduct work that will enhance children's interest and knowledge in technology. 

 

The study was conducted by qualitative semi-structured interviews among eight teachers at 

seven preschools in the same municipality. The method was chosen because I wanted to get as 

detailed and full answers as possible. I also wanted to find out their individual perceptions. 

 

The result shows that most of the teachers think that they have insufficient knowledge to 

practically work with technology. At the same time they’re expressing that technology is a 

broad area that sometimes is a little more complicated than it needs to be. Many times it’s 

about if you’ve an exploratory approach, seeking answers together with the children on how 

simple technical things are working and introducing technology as an exciting area. To start 

from the children’s interest in more planned activities as theme work or from more 

spontaneous activities such as experiments or building and construction are some simple 

examples of how teachers can make the technology visible for the kids and make them 

curious. Education and the teachers' attitude to the field is what can make a difference. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare lyckas med sitt uppdrag att bedriva 

ett arbete som ska stärka barns intresse och kunskap inom teknik. 

Studien har genomförts med kvalitativa semistrukturerade intervjuer bland åtta pedagoger på 

sju olika förskolor i samma kommun. Metoden valdes för att jag ville få så detaljrika och 

innehållsrika svar som möjligt samtidigt som jag också ville få reda på deras personliga 

uppfattningar.  

 

Resultatet visar att de flesta pedagogerna tycker att de har otillräckliga kunskaper för att 

kunna arbeta praktiskt med teknikområdet. Samtidigt uttrycker man att teknik är ett brett 

område som ibland görs lite mer komplicerat än det behöver vara. Många gånger handlar det 

om att man i verksamheten har ett utforskande arbetssätt, söker svar tillsammans med barnen 

på hur enkla tekniska saker fungerar och introducerar teknik som ett spännande område. Att 

utgå ifrån barnens intressen i mer planerade aktiviteter som temaarbeten eller utifrån mer 

spontana aktiviteter som experiment eller bygg och konstruktion är några enkla exempel på 

hur pedagogerna kan synliggöra tekniken för barnen och göra dem nyfikna. Utbildning och 

pedagogernas inställning till området är det som kan göra skillnad. 
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1 Inledning 
Teknik finns överallt och utgör en allt större del av vår vardag och vårt samhälle. Som enskild 

individ förväntas du ha både förståelsen och förmågan att tillägna dig färdigheter och kunskap 

inom området. Vi behöver ha kunskap för att kunna använda teknik, men också för att kunna 

fatta beslut om teknik (Svensson, 2011). Tyvärr använder vi inte alltid vår tekniska förmåga 

att lösa problem på ett positivt sätt, både miljöförstöring och klimatförändringar har 

uppkommit genom vårt sätt att använda teknik, men det är också med teknikens hjälp som vi 

kan lösa dessa problem (Ginner, 2013). Många tror att problem inom t.ex. energiförsörjning, 

hälsa och sjukvård kan lösas med hjälp av teknikens möjligheter (Sveriges Ingenjörer, 2012). 

Inom dessa områden går forskning och utveckling snabbt framåt, vilket gör att vi måste 

synliggöra tekniken och göra den begriplig för att förstå dess roll för individen, samhället och 

miljön (Skolverket, 2015a). 

Elvstrand & Hellberg (2014) lyfter fram att kunskaper inom teknikområdet ska 

tillgängliggöras tidigt. I förskolan har man möjlighet att lägga grunden till kunskap om teknik, 

men också skapa intresse för teknik. Därför är det viktigt att vi redan i förskolan gör så att 

barnen blir nyfikna och att vi skapar en positiv attityd till teknikområdet (Elvstrand & 

Hellberg, 2014). Om vi tidigt lär oss att förstå vardagliga fenomen och hur världen fungerar så 

kanske förutsättningarna för att ligga i framkant vad gäller forskning och utveckling av ny 

teknik ökar. Sedan den reviderade läroplanen (2010) kom har teknik fått en allt mer 

framskjuten plats i förskolan. Ett av strävandemålen som står där handlar om att barn ska 

utveckla sin förmåga att utforska och urskilja teknik i vardagen (Skolverket, 2010). Det 

innebär att vi som pedagoger ska försöka stimulera och få barnen att reflektera över 

konstruktion, materialval och olika användningsområden för teknik 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Ett av våra uppdrag är alltså att synliggöra och förklara för 

barnen hur saker fungerar. Trots Skolverkets strävan så väljs teknikområdet ibland bort i 

förskolorna till förmån för andra områden (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2008; 

Vikström, 2005). 

En orsak till att en del förskollärare väljer bort eller avsätter mindre tid för ämnet teknik kan 

bero på deras inställning till området. Det kan kännas svårt och man upplever kanske inte att 

man själv har kunskapen. Andra faktorer som kan ha påverkan är att förskollärarna inte alltid 

är medvetna om att det är teknik de arbetar med. Deras tolkningar av vad som ingår i 

begreppet gör att det många gånger kanske ses som större och mer komplicerade projekt att 

jobba med teknik än vad det egentligen är (Elvstrand & Hellberg, 2014). Oavsett, så ser jag 

detta som ett problem och jag anser att det är viktigt att jobba bort denna eventuella syn på 

teknik. Som förskollärare har vi ett ansvar att tänka över vår inställning och vårt uppdrag. Att 

vi aktivt funderar på hur vi på bästa sätt ska kunna synliggöra det lilla och spontana lärandet 

när det kommer till teknikområdet. Att vi försöker vara positiva till att arbeta med detta i 

förskolan och fokusera på hur man med enkla medel kan skapa intresse hos barnen. I och med 

alla strävandemål som finns i förskolans läroplan ges fler möjligheter till ett mer fritt arbete än 

i jämförelse med exempelvis skolan (Skolverket, 2010). Möjligheterna att arbeta med teknik 

dyker upp hela tiden, det gäller bara att vara lyhörd och fånga upp vad barnen leker och vad 

de pratar om och att utgå därifrån. Som blivande förskollärare är jag övertygad om att vi 

verkligen kan bidra till att lyfta fram teknik som ett spännande och intressant område. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare lyckas med sitt uppdrag att bedriva 

ett arbete som ska stärka barns intresse och kunskap inom teknik. 

 

1.1.1 Frågeställningar 

 

 Hur synliggör man vardagsteknik för barnen på ett enkelt sätt? 

 Hur arbetar man med området för att väcka barnens nyfikenhet och intresse? 

 Hur ser eventuella skillnader ut mellan pojkars och flickors intresse för teknik? 
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång 

2.1 Begreppet ”teknik” 

Ordet ”teknik” har uppkommit från grekiskans téchnē, vilket betyder ”konst”, 

”hantverksmässig” eller ”skicklighet” (Nationalencyklopedin, 2015a). 

Många associerar begreppet ”teknik” till föremål som är skapade av oss människor. Dessa 

föremål har under en lång tid fungerat som olika hjälpmedel eller redskap för människans 

överlevnad (Svensson, 2011). Siraj-Blatchford och MacLeod-Brudenell (1999) menar att vi i 

dagens samhälle använder oss av teknik i form av olika redskap för att göra vardagen enklare, 

effektivare samt för att lösa våra problem. 

Ginner (2013) säger att teknik är någonting som människan har skapat för att lösa problem 

eller tillfredsställa behov. Även i kursplanen för teknik kan vi läsa att det som drivit 

teknikutvecklingen ofta varit just strävan efter problemlösning och att uppfylla mänskliga 

behov (Skolverket, 2015b). 

Nationalencyklopedin (2015) definierar begreppet teknik såhär: 

”Teknik är ett ord för allt som hör till människans tillverkning och användning av verktyg, maskiner, 

apparater, byggnader och andra konstruktioner” (Nationalencyklopedin, 2015b). 

Mattsson (2002:01) skriver att Svante Lindqvist i sin bok I teknikens backspegel har försökt 

förstå sig på vad ”teknik” i vardaglig bemärkelse är genom att formulera 29 olika definitioner 

av teknikbegreppet. Hon har dock valt att definiera teknik som: ”Teknik är människans 

metoder att tillfredsställa sina önskningar och behov genom att tillverka och använda verktyg 

och fysiska föremål” (Mattsson 2002:01, s. 2). 

Det finns många andra definitioner, men det är svårt att sätta fingret på begreppet eftersom 

teknikområdet är så stort. Jag har dock valt att använda mig av Mattssons definition, då den 

inkluderar både kreativitet och problemlösning som viktiga delar.  

För att visa på hur teknik i förskolan kan förklaras så menar Mylesand (2007) att vi vuxna har 

en annan definition av begreppet än vad barnen har. För barnen är ordet teknik mer kopplat till 

deras lek där de får möjlighet att utforska och konstruera (Mylesand, 2007). 

 

2.2 Naturvetenskap och teknik för alla - NTA 

Barn och ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik har minskat de senaste åren 

(Björklund & Omanovic, 2008). Detta är något som olika akademier runt om i världen har 

noterat och de anser att det är ett problem eftersom kunskaperna om dessa ämnen blir allt 

viktigare för oss att ha. Kungliga Vetenskapsakademien fick på 1980- och 1990-talet 

kännedom om ett amerikanskt skolutvecklingskoncept, Science and Technology for Children 

(STC). Utifrån detta projekt fick ”NTA Skolutveckling” sin början (Vetenskapsakademien, 

2015). NTA står för ”Naturvetenskap och teknik för alla”. Detta är ett projekt för förskolan 

och för skolan upp till årskurs 6. Antalet medlemmar i föreningen har ökat successivt och i år 

beräknas antalet vara så högt som 151 förskolor/skolor, varav 122 är kommunala 

(Vetenskapsakademien, 2015). 



 

4 

 

I de kommuner som anammat NTA-konceptet har detta utvecklats och är numera ett ganska 

stort projekt. Barn- och ungdomsförvaltningen i dessa kommuner gör stora satsningar på 

naturvetenskap och teknik för att dessa ämnen ska få en mer framträdande roll i förskolan och 

skolan. För att barnens lärande ska bli så bra som möjligt satsar de på att pedagogerna ska få 

en god kompetensutveckling. För att öka intresset för naturvetenskap och teknik så erbjuds 

därför pedagoger i alla NTA-kommuner från förskolan-skolan upp till åk 6 att få gå på en 

utbildning som heter NTA. Syftet med detta är att de ska få mer kunskap om ämnet och att de 

sedan ska kunna förmedla den kunskapen vidare till framförallt barnen, men även till andra 

pedagoger (personlig kommunikation 23 april 2015). 

En av dem som har hand om själva utbildningarna i en NTA-kommun är Ulrika Lindenäs 

(personlig kommunikation, 23 april 2015) och hon berättar att utbildningen som pedagogerna 

får gå pågår mellan en till två dagar. Här får de lära sig om ett visst material där också 

handledning kring detta material ingår som en del av utbildningen. Just i förskolan finns det 

tema vatten, luft, ljud och snart även ljus där ämnena teknik, kemi och fysik ingår. De flesta 

kommuner erbjuder efter utbildningens slut pedagogerna möjligheten att under viss tid låna 

med sig materiallådor till sin förskola eller skola. Ulrika nämner också att det är barnet/eleven 

som står i centrum i detta projekt. 

 

2.3 Teknikens roll i förskolan – vad säger läroplanen? 

Thulin (2006) menar att när förskolans läroplan kom år 1998 så hade en del pedagoger svårt 

att ta till sig denna och dess innehållsaspekter. Det tidigare måldokumentet hade mestadels 

bestått av råd och anvisningar, men i och med att läroplanen kom blev det mer fokus på 

lärande och kunskaper än tidigare (Thulin, 2006). Det var dock inte förrän den reviderade 

läroplanen kom som teknik fick en alltmer framskjuten plats i förskolan (Skolverket, 2010). 

Det betyder att området nu ska integreras i all verksamhet och det gör man genom att utgå 

ifrån barnen, deras intressen och vilja att lära sig nya saker. Regeringen har år 2012 gett 

Skolverket ett tydligt uppdrag att arbeta med utvecklingsinsatser inom bl.a. teknikområdet. 

För förskolans del handlar det om att redan här stärka barns intresse och kunskap inom teknik 

enligt de uttalade målen i förskolans läroplan (Skolverket, 2012). Detta förstärkta uppdrag 

innebär att de didaktiska grundfrågorna: för vem, vad, hur och varför blir aktuella att fundera 

på. Historiskt sett har man inom förskolan inte någon vana att arbeta med ett specifikt 

kunskapsuppdrag kopplat till innehåll, metod och syfte på detta sätt (Thulin, 2011).  

Som förskollärare har man ett ansvar för att arbetet med barnen bedrivs så att barnen 

stimuleras och utmanas i sitt intresse för teknik. Läroplanen för förskolan (2010) säger bl.a. 

att man ska sträva efter att varje barn: 

• ”utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, 

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material 

och redskap” (Skolverket, 2010, s. 10). 

Den naturvetenskapliga världen präglas av ett utforskande arbetssätt där man tar reda på saker 

och ting samt försöker förstå olika sammanhang. Barnens erfarenheter utifrån det 

naturvetenskapliga området kommer de sedan ha nytta av i framtiden, inte minst inom 

teknikområdet. Här kan de då plocka fram sina tidigare kunskaper för att testa och försöka 

förstå hur enkel vardagsteknik fungerar som exempelvis hjulen på en cykel eller blixtlåset på 



 

5 

 

jackan (Åman, 2002). I och med detta utforskande arbetssätt lär sig barnen att se samband i 

hur saker fungerar och därmed kan de tillägna sig kunskaper och komma vidare i sin 

utveckling (Brage & Linde, 2012). 

 

2.4 Forskning om teknik inom förskola och skola 

Thulin (2011) vill med sin undersökning visa att det i dagsläget finns relativt lite forskning 

kring teknik och naturvetenskap i förskolan men att det är under utveckling, vilket även 

Skolverket (2010) styrker. Främst finns det internationell forskning inom områdena även om 

antalet svenska vetenskapliga studier har ökat (Skolverket, 2010). 

Thulins avhandling handlar bl.a. om hur förskollärare kommunicerar om och arbetar med 

naturvetenskap i förskolan, dvs. didaktikens innehåll ”hur och vad” (Thulin, 2011). Hennes 

undersökning visar att förskollärares bristande kompetens och osäkerhet inom detta område 

kan vara en faktor som påverkar hur vi ser på barn, kunskap och lärande. I en annan 

avhandling påtalar Thulin (2006) att det, för att barn ska kunna lära sig, är viktigt att den som 

lär ut själv har kunskap om och förstår området. Internationella undersökningar av 

naturvetenskap och teknik i skolan visar att dessa inte är skolämnen som är speciellt populära 

bland elever, vilket främst beror på lärarnas osäkerhet kring hur de praktiskt kan lära ut dessa 

ämnen samt att eleverna anser att det är svårt (Dimenäs & Sträng-Haraldsson, 1996). Detta är 

även något som Tsunghui Tu (2006) lyfter fram i sin studie. Slutsatsen som drogs var att 

lärarnas osäkerhet kring hur ämnet skulle förmedlas gjorde så att kopplingen till teknik mer 

eller mindre togs bort i den pedagogiska verksamheten (Tu, 2006). Thulin (2006) nämner 

också att hur man använder sin kompetens spelar roll. De förskollärare som är tydliga i sitt 

syfte, dvs. vet vad de vill att barnen ska förstå och lära sig, får bättre pedagogisk kvalitet 

(Thulin, 2006). 

Eftersom förskolans verksamhet aktivt ska jobba med teknik i olika former så måste 

pedagogerna kunna synliggöra och förklara vardagteknik och enklare fenomen på ett roligt 

och spännande sätt så att barnens intresse för området väcks (Skolverket, 2010). Detta är även 

något som Thulin (2011) anser är betydelsefullt. Om barnen blir introducerade till teknik 

redan i förskolan samt får chans att utforska och undersöka sin omgivning så ökar 

möjligheterna att barnen får en positiv bild av teknik. Detta kan då bidra till att ett ökat 

intresse för ämnet utvecklas, vilket i sin tur kan ha påverkan på val av studier och yrken i 

livet. Många länder, däribland Sverige, behöver många yrkesverksamma inom det 

naturvetenskapliga och tekniska kunskapsområdet (Thulin, 2011). Detta gäller framförallt för 

flickornas del som redan i förskolan måste ges inspiration till att både se och förstå hur 

betydelsefulla de är i den tekniska utvecklingen och i vår framtid (Åman, 2002). 

 

2.5 Den fria lekens betydelse för teknikinlärning 

Många anser att man på ett enkelt sätt kan synliggöra vardagstekniken genom den fria leken, 

eftersom lek och lärande förenas i vardagliga aktiviteter (Knutsdotter Olofsson, 2010).  Detta 

är även något som Elvstrand, Hellberg & Hallström (2012) vill visa på. Studien visar hur 

pojkarna i sin lek konstruerade med olika byggmaterial och hur materialet sen revs ner när 

leken var klar, för att vid nästa lektillfälle byggas upp igen. Flickorna var däremot mer måna 
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om att konstruera något som de skulle kunna ha användning för i den fria leken (Elvstrand, 

Hellberg & Hallström, 2012). 

Thulin (2011) beskriver också hur experiment och ett lekfullt lärande kan knyta ihop 

vardagsbegrepp med vetenskapliga begrepp. När barnen leker finns det mycket som är nära 

teknik. Genom deras bygg- och konstruktionslek får de t.ex. pröva och undersöka både hur 

materialval och annat kan påverka. Här kan man som förskollärare komma med förklaringar 

och på så sätt göra tekniken begriplig genom leken på ett enkelt och roligt sätt (Ginner, 2013). 

Genom att barnen får använda sig av olika material i leken och själva får prova, utforska och 

konstruera utgör tekniken en betydelsefull roll i förskolan (Elvstrand, m.fl, 2012). 

I förskolans läroplan står det också om att leken är viktig för barns utveckling och lärande.  

Leken stimulerar barnens fantasi, inlevelse, kommunikation, samarbetsförmåga samt 

problemlösning (Skolverket, 2010). Ur ett sociokulturellt perspektiv så är leken också väldigt 

betydelsefull. Enligt Vygotskij (2005) så leker barnen för att få sina motiv och behov 

tillfredsställda (Jerlang, Egeberg, Halse, Jonassen, Ringstedt & Wedel-Brandt, 2005). 

Vygotskij ansåg även att arbete och lek har en gemensam samverkan med varandra, och att 

barnets intresse och motivation är de viktigaste drivkrafterna till ny kunskap (Jerlang, m.fl. 

2005). Utifrån barnens drivkraft samt viljan att lära sig ny kunskap inom teknikområdet, så 

måste pedagogerna stödja barnen i deras lärande (Pramling Samuelsson & Pramling, 2008). 

Genom att som vuxen vara med i barnens lek kan man bidra till att göra utforskandet mer 

spännande och barnen kan få hjälp att koppla tekniska begrepp till konkreta upplevelser 

(Skolverket, 2015a). Pedagogerna ska även fungera som medforskare till barnen så att alla 

inblandade på bästa sätt lär sig ny kunskap (Andersson, 2008). 

 

2.6 Genus i relation till teknikområdet 

Traditionellt sett har teknikområdet varit ett område som är förknippat med vår syn av vad 

som är manligt (Svensson, 2011). Svensson (2011) lyfter också fram att teknikområdet mer 

eller mindre hela tiden har varit starkt mansdominerat. Enligt genusforskare får vi redan i tidig 

ålder olika erfarenheter och tekniska kunskaper beroende på vårt kön och de traditionella 

könsmönster som finns (Skolverket, 2015c). 

Redan tidigt i livet formas vår syn på könsroller. Därför utgör förskolan en viktig grund för att 

redan här arbeta med att motverka det traditionella könsmönstret inom teknikområdet. Som 

pedagog ska man ge barnen möjlighet att utveckla intresse för detta kunskapsområde 

oberoende av kön (Skolverket, 2010). Detta är viktigt då olika undersökningar visar att det är 

skillnad mellan flickors och pojkars intresse, där pojkarna framställs som mer aktiva och 

intresserade av kunskapsområdet (Schreiner, 2006). Att försöka få flickor mer intresserade av 

teknik är något som Inga-Britt Skogh (2001) anser är väldigt viktigt. Hennes studie är baserad 

på 26 flickor, i åldrarna sju till tolv år, som är uppväxta med teknikprylar som datorer, CD-

skivor och internet i sitt hem. Syftet med hennes studie är att ta upp flickors upplevelser och 

erfarenheter av teknik. Resultatet visar att undervisning i teknik är ett effektivt sätt att få 

flickor mer intresserade av ämnet (Skogh, 2001). 

Svaleryd (2005) menar på att för att kunna ge både pojkar och flickor möjligheten att utveckla 

intresse för teknikområdet så krävs det att man har kunskap om jämställdhet och andra 

värdegrundsfrågor, vilket bl.a. handlar om att tidigt jobba bort de stereotypa föreställningar 
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om vad som är kvinnligt och manligt, men också att aktivt kunna ge barnen en medveten 

identitet (Svaleryd, 2005). 

För pedagogernas del blir det därför extra viktigt med ett aktivt arbete där jämställdhetsfrågor 

integreras i den pedagogiska verksamheten eftersom deras uppdrag handlar om att stärka 

jämställdheten mellan könen (Skolverket, 2010). Trots pedagogernas tydliga riktlinjer och 

uppdrag så visar ändå forskning på att flickor och pojkar behandlas olika (Skolverket, 2015c). 
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2.7 Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie valdes det sociokulturella perspektivet eftersom denna teori är mest användbar 

för att uppnå studiens syfte och få svar på mina frågeställningar. Syftet är att ta reda på hur 

olika pedagoger gör för att barnen, i samverkan både med vuxna och med andra barn, ska 

utveckla sin förmåga att utforska, ställa frågor och samtala om teknik, men även känna 

nyfikenhet för området. 

2.7.1 Sociokulturellt perspektiv 

I Sverige har Lev Vygotskijs teorier haft en stor betydelse på pedagogiken inom förskolan de 

senaste åren. Det sociokulturella perspektivet är en samling av begrepp kring teorier om 

lärande, språk och utveckling som förespråkas av Vygotskij. Vygotskij menar att barnet föds 

in i en kulturell och social gemenskap där det sociala samspelet lägger förutsättningarna för 

barnets utveckling och lärande (Williams, 2006).  

I förskolans läroplan (2010) står det att förskolan är en social och kulturell mötesplats där de 

sociala samspelen är viktiga för barnets utveckling och förståelse. Utvecklingen förändras 

hela tiden genom barnets interaktion med andra barn och vuxna. Beroende på hur samhället 

eller den kultur vi växer upp i ser ut, så utvecklar vi olika färdigheter och erfarenheter för att 

känna oss delaktiga genom interaktion med andra människor i vår omgivning (Säljö, 2000). 

Barns olika livsvärldar och kultur påverkar deras identitetsskapande och förutsättningar i 

vardagslivet. Vygotskij anser att språket är det viktigaste kulturella redskapet som människor 

använder sig av för att kunna beskriva, förklara, tänka och förstå sin omvärld (Säljö, 2000). 

Även Thulin (2011) anser att kommunikationen är väldigt viktig i naturvetenskapliga 

lärandesituationer eftersom vi med hjälp av språket kan göra oss förstådda och få en 

gemensam förståelse. Språket utgör en väldigt stor del av förskolans verksamhet där 

utvecklingen gynnas av barn som får kommunicera mycket (Smidt, 2010). 

För att beskriva det mänskliga språket använder sig Vygotskij av begreppet medierande 

redskap. Barnen använder sig av detta språkliga redskap för att kunna påverka sitt eget 

tänkande, yttre beteende, egna problemlösningar samt för att förstå sin omvärld (Askland & 

Sataöen, 2003). 

Vygotskij menar även att samarbete mellan individer är betydelsefullt för lärandet. Om ett 

barn befinner sig bland mer erfarna vuxna eller barn som ligger steget före i utvecklingen lär 

de sig bäst, vilket då kallas för ”den proximala utvecklingszonen”. I den inledande fasen visar 

eller beskriver den mer efarna hur något ska göras för att barnet själv i nästa steg i den 

proximala utvecklingen ska klara av att utföra det på egen hand (Kroksmark, 2011). På så sätt 

får både barn och vuxna nya kunskaper av varandra och lär sig något nytt. 

Enligt Vygotskijs tankar om lärandet och barns utveckling och meningsskapande är det en 

ständigt pågående process där pedagogerna utgör en viktig roll. Pedagogerna ska ta tillvara på 

barns kompetenser, erfarenheter, drivkrafter och vägleda dem i förskolans verksamhet. Barnen 

ska ses som subjekt, dvs. någon som betraktar världen med sig själv som utgångspunkt. 

Pedagogerna ska göra så att barnen upplever lärandet som något meningsfullt genom att hela 

tiden ge barnen utmaningar för att de ska fortsätta utvecklas och lära sig nya saker. Detta sätt 

att arbeta på kräver mycket ifrån pedagogernas sida och för att de ska kunna ligga steget före 

barnet och pusha på det i sin utveckling så bör de känna barnen väldigt väl. Pedagogerna bör 
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dock inte styra barnen för mycket, utan istället inta en mer guidande roll i barnens lärande 

(Säljö, 2000). 

I sin forskning påvisar Bjurulf (2011) att det är viktigt för pedagogernas del att låta barnen ha 

en bestämmanderätt, för att de sedan ska kunna bestämma tillsammans med pedagogerna hur 

de ska arbeta med teknik i verksamheten. För att få så nyfikna, engagerade och aktiva barn i 

processen som möjligt så måste verksamheten kunna uppmuntra barnen till att få testa på egen 

hand och få komma med egna funderingar (Bjurulf, 2011). Barnen måste även få möjlighet till 

att experimentera, fråga, samarbeta och diskutera kring artefakter som är ett viktigt begrepp 

inom denna teori. Artefakter är ett annat ord för föremål som är konstruerade av oss 

människor som vi använder oss av för att tänka, uttrycka oss och kommunicera med. Utifrån 

det sociokulturella perspektivet är artefakterna centrala för människans handlingar (Säljö, 

2000). Teknik innehåller ett dagligt samspel med olika artefakter och några exempel på 

artefakter som vi människor använder dagligen är tandborste, sked, penna osv. (Säljö, 2000).  
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3 Metod 
I nedstående del beskrivs metodval, varför metoden valdes och hur urvalet till intervjuerna 

gjordes. Även genomförandet redovisas här. De etiska ställningstaganden som man bör ta 

hänsyn till när man gör undersökningar och intervjuer av olika slag beskrivs också i denna 

del, liksom bearbetningen av materialet samt validiteten och reliabiliteten i studien.  

 

3.1 Metodval 

Enligt Trost (2005) är den kvalitativa metoden bäst att använda sig av i undersökningar där 

syftet är att gå mer på djupet och försöka beskriva hur, vad och varför saker och ting sker. 

Man använder metoden då man vill beskriva, förklara och se samband utifrån hur människor 

upplever eller ser på olika saker (Ahrne & Svensson, 2011). Intervjuformen är vanlig i 

kvalitativa undersökningar. 

Eftersom syftet med denna undersökning var att få så innehållsrika och detaljerade svar som 

möjligt, men också få reda på personernas egna uppfattningar och synsätt, så baserades den på 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Som hjälpmedel användes en mall (bilaga 2) med 

några förutbestämda grundfrågor som gav de intervjuade möjlighet att förbereda sig inför 

samtalet om de ville.  

I semistrukturerade intervjuer behöver frågorna inte besvaras iordning och intervjupersonen 

ges stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Det ger också en möjlighet för intervjuaren 

att ställa uppföljningsfrågor till det som uppfattas vara viktiga svar eller reda ut oklarheter i 

svaren (Stukát, 2005). Denna flexibilitet ska medverka till att man verkligen får fram 

intervjupersonernas världsbild. Intervjuerna genomfördes med en person i taget och började 

med några generella frågor för att respondenten skulle känna sig mer bekväm. Därefter 

ställdes ganska detaljerade, men ändå öppna frågor. Det semistrukturerade sättet tillåter de 

intervjuade att svara med sina egna ord och gör så att respondenterna kan styra samtalet och 

berätta så mycket som möjligt utan att det leds av intervjuaren. Detta gör samtalet naturligare 

(Bryman, 2011).  

 

3.2 Urval 

De intervjuade jobbade alla i samma kommun som förskollärare. Urvalet av de olika 

förskolorna gjordes slumpmässigt efter att ha varit i kontakt med några förskolechefer inom 

ett visst skolområde. Enbart förskollärare kontaktades för att få veta mer om hur de på ett 

enkelt sätt synliggör vardagsteknik och tekniska fenomen samt hur de gör barnen nyfikna 

inom detta område. För att få en bredd i intervjuerna valdes både de pedagoger som var 

relativt nyutbildade och och de som arbetat under flera år i förskolan. För att se om arbetet 

med teknik inom förskolan skiljde sig åt mellan olika förskolor, kontaktades sju olika 

förskolor. För ytterligare bredd intervjuades pedagoger som har olika åldrar på sina 

barngrupper. Av de 10 förskollärare som tillfrågades valde 8 att ställa upp i min undersökning. 

Två av pedagogerna arbetade på samma förskola, de övriga pedagogerna arbetade på olika 

förskolor. De pedagogerna som inte ville delta i undersökningen kände sig osäkra på detta 
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kunskapsområde och nämnde själva att de inte arbetade så mycket med teknik i verksamheten 

som de egentligen borde. 

 

3.3 Genomförande 

Första kontakten med de personer som skulle intervjuas togs genom fysiska möten på deras 

respektive förskola. I samband med mötet förklarades syftet med studien, de forskningsetiska 

kraven, respondentens roll och tankarna om hur intervjun skulle ske. Förutom denna muntliga 

genomgång så förtydligades innehållet genom att komplettera med skriftlig information. 

Denna bestod av en informations- och samtyckesblankett (bilaga 1) samt en bilaga med 

intervjufrågorna (bilaga 2). Anledningen till att respondenterna skulle få frågorna innan 

intervjun var för att de skulle hinna förbereda sig och tänka lite. På informations- och 

samtyckesblanketten stod det bland annat om undersökningens syfte, men också information 

om att respondenten kunde avbryta intervjun utan att det medförde några konsekvenser för 

dem. Dessutom innehöll blanketterna kontaktuppgifter till mig och min handledare. Var och 

när intervjun skulle äga rum bestämdes i de flesta fall på plats med pedagogen när 

informationsmaterialet lämnades ut. Någon av de tillfrågade ville ha lite mer tid att tänka på 

om de var intresserade av att delta eller inte, vilket innebar att de i efterhand hörde av sig på 

antingen mail eller via telefon för att tacka nej eller för att bestämma eventuell tid för intervju. 

Sammanlagt deltog åtta förskollärare i denna undersökning, samtliga var kvinnor. Alla 

intervjuer genomfördes på pedagogernas respektive arbetsplats i ett utrymme där vi fick sitta 

ostört, som exempelvis i samtalsrum, personalrum eller något annat ledigt rum som fanns på 

förskolorna. Anledningen till att intervjuerna genomfördes på deras arbetsplatser var 

framförallt för att pedagogerna skulle känna sig så bekväma som möjligt under intervjun. Två 

av pedagogerna arbetade med barn i åldrarna 1-3 år, två arbetade med barn i åldrarna 1-5 år 

och fyra arbetade på en 3-5 års avdelning. Intervjuerna tog cirka 20-40 minuter att genomföra. 

Som underlag till intervjuerna så användes de fördefinierade intervjufrågorna (bilaga 2). 

Pedagogernas svar skrevs ner med hjälp av papper och penna. 

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 

Inom forskning finns allmänna krav som ska skydda individen som deltar. Dessa krav kallas 

för informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Denna undersökning följer dessa fyra forskningsetiska principer. 

Enligt informationskravet informerades alla som skulle bli intervjuade om undersökningens 

syfte och hur det skulle gå till samt vad deras uppgift i undersökningen var. Samtyckeskravet 

innebär att information gavs om att deltagandet i intervjuerna var frivilliga och att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan utan några konsekvenser. Om respondenten väljer att inte 

fortsätta vara med i undersökningen ska personen inte behöva informera om varför hen inte 

vill medverka. Under detta krav får även respondenten information om att det insamlade 

materialet endast kommer att användas till undersökningen och att datan därefter kommer att 

förstöras när undersökningen är gjord (Löfdahl, 2014). Respondenterna informerades även om 

konfidentialitetskravet, vilket innebär att personuppgifter och allt insamlat materialet måste 

försvaras på ett säkert sätt så att inte obehöriga kan ta del av dem. Detta krav innebär också att 

respondenterna lovas tystnadsplikt kring de sekretessbelagda uppgifterna såsom deras namn 
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och vilken förskola de arbetar på. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som blivit insamlade 

om enskilda personer endast får användas till forskningsändamålet. Det får varken 

användas/utlånas för kommersiellt bruk, andra ickevetenskapliga syften eller pratas om i 

privata sammanhang (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

3.5 Bearbetning 

Anteckningarna renskrevs direkt efter varje genomförd intervju, då informationen från 

intervjun fortfarande fanns färskt i minnet. Detta tillvägagångssätt är även något som Gillham 

(2008) förordar, dvs. att det är bra att göra transkriberingen själv och så snart som möjligt då 

man fortfarande kommer ihåg det. Eftersom samtalen inte spelades in så tog transkriberingen 

inte lika lång tid som den troligtvis annars hade gjort. Däremot blev det svårare att gå tillbaka 

till intervjun om något var otydligt, vilket hade varit lättare att göra vid en inspelning. Därför 

var det extra viktigt att respondenternas svar skrevs ned noggrannt och tydligt under 

intervjuns gång. 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet och validitet är begrepp som är vanliga vid användandet av olika 

datasamlingstekniker vid kvantitativa och kvalitativa undersökningar.  Forskaren vill försöka 

få en uppfattning om hur väl datasamlingsteknikerna mäter det man vill mäta. Begreppen 

validitet och reliabilitet används för att beskriva hur datainsamlingen har fungerat (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

”Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid 

bearbetningen av informationen. Validiteten är beroende av vad vi mäter och om detta är 

utklarat i frågeställningen” (Holme & Solvang, 1997:163). Reliabiliteten ska beskriva 

tillförlitligheten på intervjuerna, dvs. om alla intervjuer har gått till på samma sätt och om 

intervjufrågorna är formulerade på ett sådant sätt att man får fram den information som 

forskaren vill veta (Trost, 2005).  

För att stärka reliabiliteten i denna undersökning har intervjuerna genomförts på samma sätt 

vid varje tillfälle. Grundfrågorna (bilaga 2) var desamma till alla respondenterna och ställdes 

på ett konsekvent sätt och av samma intervjuare. Det som dock kunde skilja sig åt var 

ordningsföljden på intervjusvaren, då vissa av dem innehöll svar på mer än en fråga. 

Med validitet menas om det man avser mäta är relevant i sammanhanget, dvs. att man fått 

svar på det man undersöker (Trost, 2005). För att uppnå en så god validitet som möjligt i 

denna undersökning användes förhållandevis många intervjufrågor att utgå ifrån. Detta för att 

vara säker på att få en heltäckande bild av området som undersöktes. Syftet var också att få 

tillräckligt mycket data till resultatet så att undersökningens frågeställningar kunde besvaras.  
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4 Resultat och analys 
Resultatdelen kommer att innefatta en genomgång av intervjufrågorna som ställts. Frågorna 

har kategoriserats under fem rubriker, vilka är kopplade till frågeställningarna under syftet. 

Detta gjordes för att underlätta analyseringen av det insamlade materialet. Förutom dessa 

rubriker finns även en rubrik som innehåller generell information om de intervjuade 

personerna. I resultatdelen har de olika pedagogerna benämnts med bokstäverna A-H, 

eftersom de tidigare lovats att man inte på något sätt ska kunna urskilja deras svar. Detta 

gjordes dels för att underlätta analysarbetet, men även för att läsaren ska kunna urskilja de 

olika pedagogernas svar på ett enkelt sätt. Nedan kommer resultaten från intervjuerna att 

redovisas. Därefter kommer det att finnas en analys och sammanfattning av resultatet. 

 

4.1 Allmänt om pedagogernas utbildning, ålder och 
arbetslivserfarenhet 

Samtliga pedagoger som intervjuats är utbildade förskollärare. Pedagog B har dessutom läst 

en naturteknisk inriktning på sin förskollärarutbildning. Tre av pedagogerna (A, D och H) har 

gått en NTA-utbildning (Naturvetenskap och Teknik för Alla). 

Här följer en sammanställning av de respektive pedagogerna som blivit intervjuade: 

Pedagog A är 42 år, har 10 år som pedagog och jobbar på en 3-5 års avdelning. 

Pedagog B är 37 år, har ca 11 år som pedagog och jobbar på en 3-5 års avdelning. 

Pedagog C är 32 år, har ca 6 år som pedagog och jobbar på en 3-5 års avdelning. 

Pedagog D är 29 år, har ca 1,5 år som pedagog och jobbar på en 3-5 års avdelning. 

Pedagog E är 50 år, har ca 30 år som pedagog och jobbar på en 1-5 års avdelning. 

Pedagog F är 32 år, har ca 2,5 år som pedagog och jobbar på en 1-5 års avdelning. 

Pedagog G är 29 år, har ca 4 år som pedagog och jobbar på en 1-3 års avdelning. 

Pedagog H är 32 år, har 4 år som pedagog och jobbar på en 1-3 års avdelning. 

(Se diagram 1 på nästa sida) 
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 Diagram 1: Diagrammet visar de intervjudades ålder och antal år som pedagog. 

 

4.2 Pedagogernas definition av begreppet teknik 

Utifrån intervjuerna så menar nästan samtliga pedagoger att teknik är ett väldigt stort och brett 

område. Några av dem tycker även att det är svårt att definiera begreppet teknik eftersom det 

omfattar så mycket. Pedagog D uttrycker sig så här: 

”Teknik för mig innebär så mycket och är ett väldigt stort område. Just inom förskolan tycker jag att 

det handlar väldigt mycket om att konstruera och bygga, men även att se fenomenet om hur olika 

tekniker fungerar”.   

På frågan ”Kan du beskriva vad begreppet ”teknik” innebär för dig?” svarar fem av åtta 

pedagoger att det främst handlar om enkel vardagsteknik som finns runt omkring oss i stort 

sett i allt vi gör i vår vardag. Några nämner också ordet omedvetet i detta sammanhang. 

Pedagog A, B, E, F och H ger några exempel på vad vardagsteknik är för dem och det kan 

vara alltifrån hur man drar upp dragkedjan på sin jacka till hur en vattenkran eller ett 

dörrhandtag fungerar. De tre andra pedagogerna trycker mer på att det handlar om 

konstruktion och att bygga med olika material. Att det förekommer mycket konstruktions- och 

bygglekar i förskolan är något som samtliga pedagoger instämmer i. En av pedagogerna lyfter 

även fram att de i sin verksamhet använder sig av många olika tekniker i sitt skapande i 

exempelvis bild och form. De har t.ex. målat i snö och i isblock för att se vad som händer, 

men även testat kul- och sockermålningstekniken. 

För pedagog H innebär begreppet teknik hur saker fungerar och hur barn utforskar. Flera av 

pedagogerna sa att teknikområdet i förskolan handlar om att verksamheten ska präglas av ett 

utforskande arbetssätt där barnen ska få testa och se hur enkla tekniska saker fungerar samt få 

kunskapen om att lära sig se samband. En av pedagogerna säger också att teknik för henne 

handlar om ”ofärdigt” material, där barnen på egen hand får prova sig fram. Pedagog G sa att: 
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”Om man ska gå mer djupgående in i området teknik så anser jag att det handlar om förståelse om vad 

det är som händer. Handlar även mycket om olika byggmaterial, ex. lego och kapplastavar. Olika 

kunskaper och att kunna se samband”. 

Tre av pedagogerna (A, D och H) har gått en NTA-utbildning (Naturvetenskap och Teknik för 

Alla). Efter denna utbildning har de fått ta med sig en experimentlåda till förskolan som de får 

ha tillgång till i ett år. Utifrån denna låda har de sen gjort olika experiment med barnen och 

utforskat tillsammans, vilket de anser är teknik. 

 

4.3 Pedagogernas inställning till och kunskap inom 
området 

På frågan ”Vad är din inställning till detta ämne?” så tycker pedagog E och F, som arbetar på 

samma avdelning, att teknik är ett spännande område men att det tyvärr inte är speciellt högt 

prioriterat i verksamheten. Förskolan de jobbar på har valt att fokusera på andra områden, 

vilket innebär att det då inte finns så mycket utrymme kvar för teknikområdet. Även övriga 

pedagoger anser att teknik är ett spännande, roligt och intressant område. Pedagog C menar 

att vissa pedagoger ibland har en tendens att se teknik som ett väldigt avsmalnat område som 

nästan kräver en tekniklåda att arbeta med. Hon anser att man som pedagog behöver vidga 

sina vyer och vara mer öppen för vad teknik kan vara. Bara genom att se sig omkring inser 

man att det egentligen finns väldigt mycket som ryms inom begreppet vardagsteknik. Detta är 

även något som pedagog G är inne på, då hon menar att man inom förskolan kan arbeta med 

teknik på ett väldigt enkelt sätt. Hon säger att: 

”Många kanske är rädda för ämnet teknik eller fortfarande har dåliga erfarenheter från området från 

skolan, men man kan som sagt göra det på ett väldigt enkelt och roligt sätt eftersom tekniken hela 

tiden finns runt en i vardagen. Arbetet behöver inte vara så stort eller komplicerat, man behöver ej ta 

fram värsta tekniklådan utan det räcker att ta det lilla och spontana lärandet och utgå från det”. 

Hon lyfter även fram att pedagogernas inställning smittar av sig på barnen, vilket flera av de 

andra pedagogerna också nämner. Om de lyckats locka och få några barn nyfikna på området 

så smittar det sedan oftast av sig på resten av barngruppen.  

Svaret på frågan ”Anser du att du har tillräcklig kunskap inom området?” är för fem av åtta 

pedagoger ”nej” eller ”nja, sådär”. I ett par fall handlar det om att man tycker att det är svårt 

att få ner det på barnens nivå. Pedagog A svarar både ja och nej. Hon menar att det beror på 

det intresse och den motivation hon har för ämnet. När hon inte kan så googlar hon för att lära 

sig mer. En pedagog anser att hon besitter någon grundkunskap och pedagog H anser sig ha 

tillräcklig kunskap mycket tack vare den NTA-utbildning hon deltagit i. Flera av pedagogerna 

anser att deras bristande kunskap inom teknikområdet gör att de inte kan utöva det så mycket 

rent praktiskt i verksamheten som de egentligen vill. De menar dock att de ändå försöker göra 

sitt bästa för att lyfta fram och synliggöra tekniken för barnen. 

De pedagoger som gått NTA-utbildningen (A, D och H) anser att denna har hjälpt dem att 

komma igång med arbetet inom sin verksamhet. Alla tre pedagogerna har deltagit i ”tema 

vatten”, men pedagog D har nyligen också utbildat sig i ”tema luft”.  

Att man aldrig blir riktigt helt färdiglärd utan att man hela tiden lär sig nya saker och på så 

sätt utvecklas, är något som flera av pedagogerna trycker på. Pedagog C uttrycker sig såhär: 

”Det ger mycket att gå på föreläsningar, eftersom man då får inputs/nya infallsvinklar från andra om 

hur de tänker. Man blir aldrig färdig, utan man lär sig nytt hela tiden”. 
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Pedagog A är inne på att det handlar mycket om intresse och att man har motivation för det 

man ska lära ut. Hon anser att det är viktigt att man som pedagog besitter en grundkunskap 

och att betydelsen av hur man presenterar det och hur man lockar barnen till intresse för detta 

område är stor. De två (G och H) pedagogerna som tycker att de själva har en hel del 

kunskaper inom området spinner vidare på detta. Tips och influenser från andra inspirerar och 

motiverar. Samverkan och samarbete nämns som viktiga delar i att höja kunskapen inom 

teknikområdet. Pedagog G nämner också att hon skulle vilja ha mer kunskap om bra appar för 

surfplattor, t.ex. om olika tekniker, för de yngsta barnen. 

 

4.4 Arbetet med att konkret synliggöra tekniken  

Hur arbetet konkret sker för att synliggöra teknik i barngrupperna ser lite olika ut på 

respektive förskola. Pedagog B, C och H uttrycker specifikt att de försöker synliggöra 

tekniken genom att utgå från barnens intresse. På förskolan där pedagog B arbetar, så är 

barnen väldigt intresserade av att ”flyga”. Det blev början på ett projekt som utgår från ”Aja 

baja Alfons Åberg” där han bygger en helikopter. Hon berättar: 

”Vi satte igång med att såga och spika. Jag skulle ha velat hitta en propeller som barnen själva fick 

snurra på så att deras tankar hade satts igång ännu mer. Men vart finns det sådant material och är det 

så populärt av de andra kollegorna att jag lägger mycket av våra gemensamma pengar på sådant? 

Nästa steg i projektet är att vi ska skaffa ratt och dörr”. 

För övrigt tycker pedagog B att de är ganska dåliga på att synliggöra vardagsteknik, men de 

jobbar med att förbättra utemiljön och ämnet naturvetenskap. Pedagog C berättar om ett 

projekt som pågått under en längre tid i deras verksamhet med tema Astrid Lindgren. 

Eftersom barnen ett tag var väldigt intresserade av Emil i Lönneberga så bestämde sig 

pedagogerna för att tillsammans med barnen bygga snickerboa med hjälp av mjölkkartonger. 

Barnen har fått bygga, måla, häfta, tejpa, limma osv. I 1-3 års-gruppen där pedagog H arbetar 

har de yngsta barnen länge varit intresserade av att vända upp och ner på en dockvagn och 

snurra på hjulen. När pedagogerna upptäckte att detta var ett återkommande intresse hos 

barnen bad de vaktmästaren att montera upp ett cykelhjul som barnen kan snurra på själva. De 

har även ett vattenbord för de allra yngsta, där de får undersöka och testa sig fram t.ex. vad 

som händer om man häller vatten ur ett litet respektive stort mått.  

Några av de andra pedagogerna lyfter annars fram deras byggrum som de anser är ett 

betydelsefullt rum för synliggörandet av tekniken. Samtliga förskolor hade någon typ av 

byggrum med olika material som exempelvis klossar, lego, duplo och kapplastavar där barnen 

utövar mycket konstruktion. Pedagog D berättar att de synliggjort området för barnen via ett 

rum där de haft olika experiment med vatten. Grupperna har varit åldersblandade, vilket var 

en utmaning för henne eftersom hon fick träna på att anpassa materialet och experimenten 

utifrån de olika åldrarna. Pedagog G menar att oavsett vilket rum det handlar om, så inbjuder 

en utforskande miljö barnen till att testa på egen hand. Pedagog E och F säger att de inte 

arbetar speciellt mycket med att synliggöra teknik, det är mest att barnen får bygga och 

konstruera spontant.  

Ett annat sätt att synliggöra tekniken för både barnen och föräldrarna är att dokumentera det 

barnen åstadkommit på väggarna. Pedagog A berättar om surfplattan som de använder en hel 

del inom dokumentationsområdet t.ex. för ta foton. En annan pedagog menar istället på att de 
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vill bli bättre på att synliggöra och visa konkret för föräldrarna vad barnen faktiskt lär sig när 

de t.ex. leker med lego. 

På frågan ”Ingår teknik i den dagliga verksamheten” så anser alla pedagogerna att svaret är 

ja, åtminstone till viss del. Följdfrågan var då om det oftast sker spontant eller som planerad 

verksamhet. Majoriteten av pedagogerna ser tekniken som ett område där man gör saker 

omedvetet utan att man alltid tänker så mycket på att det egentligen handlar om teknik. Det är 

en naturlig del i vardagen och finns överallt i det mesta de gör. Pedagog B menar dock att de 

håller på lite för lite med området, men det positiva är att alla tre pedagogerna inne på hennes 

avdelning är överens om att de ska sätta igång och jobba mer med vardagsteknik. Detta är 

även något som pedagog H säger, att arbetet med teknik är under utveckling. Flera av dem 

tycker att en stor utmaning är att anpassa arbetet till de yngre barnen. 

Drygt hälften av pedagogerna säger att arbetet med tekniken sker både spontant i den fria 

leken, men också som en planerad aktivitet i deras verksamhet. Pedagog A beskriver deras 

spontana och planerade lärande så här: 

”Vi tre pedagoger på avdelningen har delat upp oss inom olika områden, där ett av områdena är NTA 

som jag är med i. Barnen i grupperna roterar allt eftersom medan vi pedagoger hela tiden är kvar inom 

våra områden. Vi får på så sätt anpassa det vi ska göra utefter barnen. Varje förmiddag har vi olika 

material, sedan är tanken att de ska få använda och testa det i den fria leken”. 

Flera av de andra pedagogerna delar också in barnen i grupper när de t.ex. experimenterar. De 

temaarbeten, som pedagog B, C och H nämner, är ytterligare exempel på mer planerade 

situationer då man arbetar med teknik. 

Pedagog C, E och F tycker däremot att arbetet med teknik sker mest spontant i deras 

verksamheter. Förutom temaarbetet och någon planerad målaraktivitet så sker det oftast 

spontant, säger pedagog C. De andra två pedagogerna säger att det sker spontant vid tillfällen 

då barnen exempelvis frågar något som de vill ha reda på. Samtliga pedagoger säger att 

mycket av det spontana arbetet med teknik är bygg och konstruktion i samband med barnens 

fria lek. 

 

4.5 Barnens intresse för området 

På frågan ”Hur upplever du barnens intresse för att lära sig hur saker och ting fungerar 

(inom området teknik)” så visar det sig att man tycker att det är ett blandat intresse. Det är 

olika från barn till barn och åldern spelar roll. En del är väldigt intresserade och vill testa, 

utforska och lära sig, andra barn, t.ex. de yngre kanske inte ännu hunnit utveckla sitt tänkande 

eller helt enkelt inte är så intresserade. De flesta pedagogerna tycker dock att barnen oftast är 

intresserade och nyfikna. Barnen är oftast väldigt tacksamma och villiga att lyssna på hur det 

fungerar. Det gäller bara för pedagogerna att introducera det på ett intressant sätt för att väcka 

barnens nyfikenhet, säger pedagog B. Pedagog D menar på att:  

”Barnen är intresserade. När vi gör vattenexperiment arbetar vi mycket med barnens egna hypoteser, 

exempelvis: Vad tror ni händer om..? så att barnen får träna på att komma med olika funderingar”. 

Pedagog C och H ansåg mer att barnens intresse var relaterat mer till själva individen. 

Pedagog C uttrycker sig så här: 
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”Barnen är relativt intresserade och vill vara med. De kanske inte alltid förstår att det är just teknik de 

håller på med alla gånger. Vissa barn stannar och tycker att det räcker med att komma med egna 

lösningar medan andra vill utveckla det mer för att de är intresserade”. 

Pedagog H som arbetar på en 1-3 års avdelning menar också på att intresset är olika från barn 

till barn. Alla i gruppen är intresserade av olika saker, och vissa barn dras mer till att 

undersöka och utforska än somliga andra. Pedagog E och F som arbetar på en 1-5 års 

avdelning däremot tycker att intresset är mer relaterat till barnens ålder. De kan se att de äldsta 

har ett stort intresse, men de anser att de yngre barnen nog behöver komma upp i åldrarna lite 

för att de verkligen ska förstå vad teknik är och innebär. Deras 4-5 åringar kan dra egna 

slutsatser och har koncentration för att sitta ner med teknik och material. De yngsta däremot 

har inte riktigt hunnit utveckla sitt tänkande helt anser de båda två. 

Hur pedagogerna ”arbetar med området för att få barnen nyfikna och intresserade” såg lite 

olika ut, men samtliga svarar att de hela tiden försöker utgå från barnens intresse i allt de gör. 

Pedagog A är mån om att få barnen delaktiga och att de ska ha inflytande, vilket de hela tiden 

försöker ha i åtanke, men ibland kan det vara svårt. 

För att få barnen intresserade, så att de blir nyfikna och vill lära sig mer inom området, så 

tycker både pedagog A, B och H att det är viktigt för pedagogernas del att försöka vidga 

barnens vyer och introducera teknik på ett roligt och spännande sätt. Barnen ska dessutom bli 

utmanade i sitt lärande. Pedagog B poängterar också lekens betydelse för barnens lärande och 

att det är viktigt att man ger barnen den tid de behöver. De måste få leka av sig först innan 

intresset för ”teknikfrågan” väcks. Hon berättar om att de blåst såpbubblor, men att det tog ett 

tag innan barnen ville prata om ytspänning och vad som fanns i bubblorna. Hon nämner också 

att faktorer som tid, pengar, kunskap och tradition kan göra så att det blir för lite arbete med 

detta område i förskolan. Har inte pedagogen kunskapen och drivkraften så är det lätt att falla 

tillbaka till att ”så här arbetar man inom förskolan”. Därför är det enligt henne viktigt att 

kämpa emot det där, så att man inte hamnar i en ”ond spiral”.  

Pedagog C berättade att de just nu arbetade med tema sagofigurer och på så sätt utgår från 

barnens intresse utifrån det. Precis som Pippi Långstrump, har barnen fått testa på att 

exempelvis vara sakletare. Det skräp de hittade byggde de sedan egna konstruktioner av.  

Ett annat sätt att arbeta med teknik för att få barnen intresserade handlar om konstruktion och 

att locka med olika experiment. Både pedagog D och H använder sig av olika 

experimentgrupper, vilket barnen tycker är väldigt roligt och spännande. Förskolan där 

pedagog G jobbar arbetar inte så mycket med experiment. På pedagog D:s förskola använder 

de sig mycket av deras byggrum och på pedagog H:s förskola har de ett teknikrum som de 

försöker uppmuntra barnen att leka i. 

”Vi utgår från läroplanen med olika rum som ska innehålla olika områden som det står om i 

läroplanen, exempelvis ett rum med teknik och en ateljé som då blir ett skapanderum. Det är mycket 

som går in i varandra dock. Om ett barn visar intresse för något, så är det ofta andra som hakar på”. 

Pedagog E, F och G anser att arbetet med teknik ofta blir ganska spontant i deras verksamhet 

eftersom de arbetar med de yngsta barnen, 1-3 år. De måste anpassa allt de gör till barnens 

nivå. De konstruerar och bygger mycket med exempelvis lego vilket var populärt hos de 

yngsta. De tre pedagogerna nämner även här lekens betydelse och att det är viktigt att ta reda 

på saker som barnen vill ha reda på, så att leken kan utveckla sig. Pedagog G sa också att de 

nyligen arbetat mycket med olika målartekniker och att blanda färg, vilket i sig kan vara 
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teknik. Populärast i den barngruppen just nu verkar vara att släppa bilar från olika höjder för 

att höra hur de låter och om de låter olika när de faller till marken. 

På frågan ”Hur tar ni till tillvara på barnens spontana utforskande och/eller frågeställningar 

kring vardagliga tekniska fenomen?” så sker det ofta i det lilla och ”spontana” lärandet. 

Pedagog A uttrycker sig så här: 

”Om barnen frågar om de får göra något utifrån ett tidigare projekt så är det inga problem. Däremot så 

är önskan om att dra igång ett större projekt desto svårare att genomföra. Spannet är väldigt stort på 

språket hos barnen, de är på väldigt olika nivåer. Vi skulle behövt vara fem pedagoger för att 

tillgodose allas behov, men det kanske är en dålig ursäkt!? Vi är medvetna om det i alla fall”. 

Detta är även något som pedagog E och F tar upp, att de inte riktigt hade möjligheterna till att 

dra igång något större planerat tema eller projekt vad gäller området teknik. Därför sker det 

mer spontant i stunden runt en diskussion exempelvis om det är något som barnen vill veta 

mer om.  

Samtliga pedagoger anser att det är viktigt att man följer upp eller söker svar på barnens 

tankar och funderingar omgående om den möjligheten finns. På pedagog B:s förskola så hade 

de gjort så att varje pedagog befann sig i varsitt rum eftersom de ville vara nära barnen. Att 

snabbt kunna fånga upp om det var något hade efter det blivit mycket enklare för 

pedagogernas del. Samtliga menade att uppfångandet av barnens frågor och funderingar 

kunde förekomma i olika situationer, som exempelvis vid maten eller samlingen. Om 

exempelvis någon spiller så kan man jobba med problemställningar och sätta igång tänket 

genom att säga ”Oj, vad hände och hur ska vi göra nu för att lösa problemet?”. Både pedagog 

C och G säger att de brukar, med hjälp av surfplattan eller datorn, kolla upp saker tillsammans 

när barnen undrar över något. Pedagog G säger att de även kan ta hjälp av andra kollegor och 

äldre barn på förskolan. Pedagog A nämner också att man jobbar en del med förutsägelser, 

dvs. ”Vad tror ni händer om...?” det gör att barnen nu vet vad en hypotes är. Pedagog D 

däremot säger att de försöker använda sig av surfplattan då de ska ta reda på något men att de 

är ganska dåliga på det, enligt henne själv. De har inte kommit igång med det arbetet riktigt 

än. Pedagog H menar att det kan vara svårt för de yngsta att alla gånger uttrycka sig verbalt så 

därför följer ofta pedagogerna med barnen så att de får visa, både verbalt eller med sitt 

kroppsspråk. Annars menade även hon att surfplattan absolut hade kunnat vara ett bra och 

relevant verktyg som är till stor hjälp när man vill ha reda på något. 

 

4.6 Genusfrågan 

När jag ställde frågan ”Märker ni någon generell skillnad på om pojkarna är mer 

intresserade av teknik än vad flickorna är eller tvärtom?” blev fem av åtta pedagogers svar 

att det inte var någon direkt skillnad. Däremot så säger både pedagog B och D att de har 

väldigt många flickor i sin nuvarande barngrupp och att det kanske är på grund av det faktum 

de anser att det är mer ”lika” vad gäller intresset mellan könen än vad det egentligen är. 

Samtliga pedagoger som anser att det inte var någon direkt skillnad menar att vissa individer 

var mer intresserade än andra och att det berodde på personen ifråga mer än på könet. Både 

pedagog G och H, som arbetar i 1-3 årsgrupp, ansåg att det kan vara svårt att upptäcka 

skillnader mellan könen när de är så pass små. Ofta är det något som kommer fram lite senare. 

Pedagog H uttrycker sig så här: 
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”Det är ingen större skillnad så här tidigt i åldern. Däremot kan det finnas skillnader i de högre 

åldrarna, men jag tror att det beror mycket på vad omgivningen och föräldrarna kan uppmuntra till – 

antingen det ena eller andra”. 

Tre av pedagogerna anser att de redan i förskolan kan se skillnader i barnens intresse för 

teknik beroende på vilket kön det handlar om. Pedagog A ser att pojkar oftare väljer 

konstruktionsmaterial om de får välja material fritt utan pedagogernas påverkan. Om 

pedagogerna däremot är med och väljer blir utfallet ofta annorlunda. Pedagog F berättade om 

att trots att de oftast kunde se skillnader på sin 1-5års grupp, så upptäckte de för ett tag sen, 

när de gjorde olika teknikövningar som handlade om att flyta och sjunka, att båda könen var 

lika intresserade. 

På frågan ”Om ja, vad gör ni för att ”minska” de skillnaderna mellan könen?” så säger både 

pedagog E och F att de själva inte anser sig arbeta med teknik speciellt mycket så därför gör 

de inget direkt åt skillnaderna mellan könen. De uttrycker sig dock så här: 

”Om vi använt oss av våra ”teknikglasögon” mer så hade vi exempelvis lyft fram och fokuserat på 

områden som de vet även hade intresserat flickorna. Våra flickor är just nu väldigt intresserade av att 

cykla, det hade kunnat vara ett exempel som vi hade kunnat utveckla vidare. Det behöver inte vara så 

komplicerat”.  

Några saker som de andra pedagogerna lyfter fram för att ”minska” skillnaderna mellan könen 

är att de försöker presentera materialet även för flickorna, så att ett intresse kan uppstå även 

hos dem. Pedagog H säger att de i sin verksamhet är noga med att inte dela in materialet efter 

könen, för att på så sätt motverka och därmed förebygga könsskillnader redan i tidig ålder. 

 

4.7 Sammanfattning av resultatet 

Samtliga pedagoger tycker att teknik är ett spännande, roligt och intressant område. Ibland 

begränsar man sig dock genom att se teknik som ett komplicerat och snävt område istället för 

att utgå ifrån det ”lilla” och spontana lärandet. Vardagsteknik är ett väldigt brett begrepp om 

man bara är öppen för det. 

Resultatet av studien visar att ämnet teknik tyvärr inte alltid är ett speciellt högt prioriterat 

område i alla verksamheter, utan vissa förskolor väljer att fokusera på andra områden trots 

läroplanens strävandemål gällande arbetet med teknik. Bristande kunskap hos pedagogerna är 

också en faktor som spelar in när man undersöker hur förskollärare lyckas med sitt uppdrag 

att arbeta med teknik i verksamheten. Flertalet av de personer som intervjuades anser att just 

detta gör att de inte kan jobba praktiskt med teknikområdet på ett sådant sätt de skulle vilja, 

på grund av att de inte tycker att de har tillräckliga kunskaper. Undantaget verkar vara de 

pedagoger som gått NTA-utbildningen, som i större utsträckning känner att de har 

grundkunskapen som hjälpt dem komma igång med teknikarbetet på sina respektive förskolor 

och därmed mer aktivt kan arbeta med att stärka barnens kunskap och intresse inom teknik. 

Flera av pedagogerna uttrycker också att man tycker det är svårt och en stor utmaning att 

anpassa arbetet till barnens nivå och då framförallt till de yngsta. Samverkan och samarbete 

mellan avdelningar lyfts fram som viktiga delar för att höja kunskapen inom teknikområdet.  

Studiens resultat visar också att andra viktiga faktorer i hur man bedriver teknikarbetet är 

pedagogernas inställning till teknik. Motivation och en positiv inställning gör det lättare att 

stärka barns intresse. Är man själv positiv och intresserad så smittar detta av sig på barnen. 

Lyckas man få några barn nyfikna så är det sedan lättare att få med övriga i barngruppen. Tips 



 

21 

 

och influenser från andra i omgivningen inspirerar och motiverar till att utveckla 

teknikarbetet. 

Hur man arbetar rent konkret med att synliggöra teknik i barngrupperna varierar mellan de 

olika förskolorna. Tre pedagoger uttrycker specifikt att barnens intresse är det som styr. 

Formerna för arbetet kan vara tema eller projektarbete. 

Byggrum eller rum för vattenlek verkar vara viktiga rum för att synliggöra och jobba med 

teknik. Även de pedagoger som är sämre på att synliggöra vardagstekniken lyfter fram att 

arbetet med teknik i deras verksamheter i så fall sker mer spontant där barnen får bygga och 

konstruera. De flesta nämner också att en inbjudande miljö gör så att barnen vill utforska och 

testa på egen hand. Ett annat sätt att synliggöra teknik är via dokumentation på väggarna som 

både barnen och föräldrarna kan ta del av. 

I samtliga förskolor verkar arbete med teknik mer eller mindre ingå i den dagliga 

verksamheten. Majoriteten av pedagogerna menar att de inte alltid kanske är medvetna om att 

det just är teknik de håller på med, men att det ändå utgör en naturlig del i vardagen. Några 

utrycker att de arbetar med området för lite och en utmaning som nämns är att anpassa arbetet 

till alla åldrar. När man arbetar med teknik sker det både spontant i den fria leken, men också 

som en planerad aktivitet. Tre av pedagogerna arbetar bara med teknik spontant i sina 

verksamheter och då ligger mycket fokus på situationer där barnen exempelvis frågar om 

något de vill ta reda på. Alla anser däremot att det spontana arbetet med teknik oftast sker i 

samband med bygg och konstruerande i barnens fria lek.  

Barnens intresse för teknik anses vara blandat. Det varierar från individ till individ, men också 

beroende på ålder. Flera av pedagogerna nämner att de såg att de allra yngsta barnen inte 

riktigt hade utvecklat sitt tänkande eller intresse än, utan att intresset oftast var större hos de 

äldre barnen. 4-5 åringarna kan dra egna slutsatser och har bättre koncentration för att sitta ner 

med teknik och material. Pedagogerna verkar ändå tycka att de flesta barn är intresserade och 

nyfikna, men att det för pedagogernas del gäller att introducera detta område för barnen på ett 

roligt och intressant sätt.  

Hur man arbetar med teknik för att få barnen nyfikna och intresserade såg lite olika ut, men 

studiens resultat visade att samtliga pedagoger strävade efter att utgå ifrån barnens intresse i 

allt de gjorde. Flera av pedagogerna lyfter fram att de måste vidga barnens vyer och utmana 

dem i sitt lärande. Här poängterades även lekens betydelse för barnens lärande och att det är 

viktigt för pedagogernas del att ge barnen tid så att de får ”leka av sig” först innan intresset 

för teknik kan väckas. Att ha olika experimentgrupper där man gör olika experiment med 

exempelvis vatten, såpbubblor och ytspänning verkar vara ett populärt sätt att arbeta med 

området för att få barnen mer intresserade. Olika temaarbeten samt bygg-, teknik- och 

skapanderum där barnen kunde bygga, konstruera och måla var andra sätt att få barnen 

nyfikna.  

Pedagogerna ansåg ofta att det var svårare att dra igång med större projekt eftersom tiden, 

pengarna och kunskapen inte räckte till. Risken fanns då att det blir för lite arbete med 

tekniken i förskolan. Om inte pedagogerna har den kunskap och drivkraft som behövs så blir 

det lätt att man faller tillbaka och hamnar i en ”ond spiral”. Detta var något de var medvetna 

om och försökte arbeta med. Därför verkar oftast barnens spontana utforskande och 

frågeställningar kring vardagliga tekniska fenomen ske i det lilla och ”spontana” lärandet. 



 

22 

 

Samtliga pedagoger poängterar att det är viktigt att man är närvarande för att kunna fånga 

barnens tankar och funderingar och så snabbt som möjligt kunna förklara. När frågor och 

funderingar exempelvis uppkom i spontana situationer som i mat- eller samlingssituationerna, 

så nämnde flera pedagoger att de tillsammans med barnen söker information och svar på 

surfplattan eller datorn. Att ta hjälp av äldre barn eller andra kollegor på förskolan kan också 

vara ett sätt för att få svar. 

Mer än hälften av pedagogerna ser inte någon större skillnad mellan pojkars och flickors 

intresse för teknik. Intresset varierar snarare beroende på person och inte beroende av kön. 

Några av pedagogerna hade dock förhållandevis många flickor i sina barngrupper, vilket kan 

ha påverkat och gjort att man tror att intresset mellan könen är mer ”lika” än vad det 

egentligen är. Och bland de pedagoger som arbetar med de yngsta barnen upplever man att det 

kan vara svårt att upptäcka skillnaderna när barnen är så pass små. Det är oftast något som 

visar sig när barnen blir lite äldre. Här tror någon pedagog att både omgivningen och 

föräldrarna kan ha påverkan på barnen och deras fortsatta intresse genom att antingen 

uppmuntra dem till det eller inte. Tre av pedagogerna anser att det faktiskt oftast är skillnad 

mellan könens intresse, t.ex. så ser man att pojkarna ofta väljer konstruktionsmaterial om de 

får välja fritt. Om pedagogerna däremot är med och väljer blir utfallet ofta annorlunda. 

I de fall man upplever en skillnad mellan könens intresse för teknik så arbetar man med att 

lyfta fram och fokusera på områden som även flickorna intresserar sig för. En annan sak för 

att motverka skillnaderna är att inte dela upp materialet efter kön, utan att alla istället får leka 

med allt material. De som inte arbetade med teknik så mycket gjorde inget direkt åt 

skillnaderna. 

Av det resultat som framkommit under studien kan man dra slutsatsen att pedagogerna inte 

alltid har rätt förutsättningar eller inte är helt medvetna om det uppdrag avseende teknik som 

man har enligt läroplanen och därmed är det svårt att lyckas fullt ut. Även om medvetenheten 

finns så upplever man att otillräcklig kompetens inom teknikområdet försvårar möjligheten att 

bedriva ett arbete som ska stärka barns intresse och kunskap inom teknik. Det finns dock 

intresse och vilja och man gör så gott man kan. Att satsa på att låta alla pedagoger gå NTA-

utbildningen verkar vara en enkel åtgärd för att få dem att lyckas med sitt uppdrag. 
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Eftersom jag var intresserad av att få reda på förskollärarnas åsikter, förklaringar och 

tolkningar så anser jag att kvalitativa intervjuer var en bra metod att använda sig av. 

Intervjuerna var semistrukturerade och till hjälp hade jag ganska många fördefinierade 

intervjufrågor, men de kändes välformulerade och krävde inga extra förklaringar eller 

förtydligande. Intervjufrågorna var mestadels öppna frågor som inte kunde besvaras med 

ja/nej, vilket gjorde att jag fick personliga och varierande svar. 

Tio pedagoger tillfrågades och utav dem var det två som inte ville delta i studien. Detta 

berodde enligt dem själva på tids- och kunskapsbrist samt att de knappt arbetade med teknik i 

sin verksamhet. Valet av antalet pedagoger var lagom att intervjua, vilket upptäcktes mer i 

efterhand. Alla intervjuer fortlöpte bra och de flesta svaren tyckte jag var väldigt innehållsrika 

och utvecklade. Jag upplevde att jag fick tillräckligt med material för mitt fortsatta arbete. Det 

förekom att respondenternas svar på en fråga blev så uttömmande att det även innehöll svar på 

flera av de andra frågorna, vilket försvårade analysarbetet lite grann. Däremot är jag osäker på 

om urvalet anses tillräckligt för att kunna göra några generella uttalanden, men jag anser att 

informationen som kom fram i undersökningen besvarade mina frågeställningar och att syftet 

med studien är uppnått. 

Istället för att använda mig av en mobiltelefon för att spela in svaren, så skrevs anteckningar 

ner under intervjuns gång. Dessa renskrevs sedan direkt efter intervjun. Efterarbetet med att 

skriva ut intervjuerna blir mycket mer tidskrävande vid en inspelad intervju än om 

anteckningar endast skrivs ned. Andra fördelar med att anteckna är att risken minskar att vissa 

personer känner sig obekväma och därmed bli hämmade, vilket en del kan bli om de vet om 

att intervjun spelas in. Risken att icke-kommunikationer utelämnas blir också mindre 

(Denscombe, 2009). Däremot ökar risken att man missar något som sägs under intervjun när 

man bara antecknar. Man kan inte heller gå tillbaka på samma sätt och lyssna om och om igen 

på vad som sägs, vilket man kan göra om det spelas in. 

Om intervjuunderlaget hade visat sig vara otillräckligt eller om tiden hade funnits för att 

utveckla undersökningen ännu mer, så hade observationer varit ett alternativ för att se hur 

pedagogerna konkret arbetade med teknik- och genusfrågor med barnen i sin verksamhet. Om 

jag hade läst mer om didaktik i ett tidigare skede så hade intervjufrågorna kunnat formuleras 

lite annorlunda och då kanske också studiens frågeställningar. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med arbetet var att undersöka hur förskollärare lyckas med sitt uppdrag att bedriva ett 

arbete som ska stärka barns intresse och kunskap inom teknik. De tre frågeställningarna 

handlar om hur pedagogerna synliggör vardagstekniken på ett enkelt sätt, hur de arbetar med 

teknik för att väcka barnens nyfikenhet och intresse samt hur eventuella skillnader ser ut 

mellan pojkars och flickors intresse för teknik. I resultatet nedan kommer frågeställningarna 

att diskuteras, men också pedagogernas definition av begreppet teknik då detta är relevant för 

att förstå övriga delar i resultatet. 
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5.2.1 Pedagogernas definition av begreppet teknik 

Förutom att pedagogerna i studien tycker att teknik är ett brett och stort område så tycker flera 

av dem också att begreppet är svårt att definiera. Pedagogerna har lite olika funderingar över 

vad teknik egentligen är för något och vad det innebär, men de är ändå väldigt samstämmiga i 

att tekniken är en naturlig del i vår vardag och ofta används omedvetet. Man nämner enkla 

vardagstekniska fenomen som exempelvis blixtlåset i jackan, kardborrebanden på ett par skor 

eller hur en vattenkran fungerar. Dessa ”osynliga” verktyg och föremål som vi använder oss 

av och tar hjälp ifrån utan att vi tänker på det kallar de för ”vardagsteknik” (Åman, 2002).  

Begreppet teknik anses också enligt Mylesand (2007) vara kopplat till ett utforskande 

arbetssätt framförallt i samband med bygg- och konstruktionslekar med olika material. Ateljén 

där barnen får skapa och testa olika målningstekniker är en annan definition av ordet teknik. 

Samtliga pedagoger ansåg att verksamheten måste präglas av ett utforskande arbetssätt som 

ska inbjuda barnen till att testa och undersöka på egen hand, vilket det även står tydligt om i 

läroplanen (2010). Läroplanen säger också att barnen ska få möjlighet till att lära sig att förstå 

vad det är som händer och att kunna se samband (Skolverket, 2010), vilket utgör en stor del 

av teknikområdet.  

En annan definition som Ginner (2013) skriver om är att vi med hjälp av tekniken kan lösa 

våra problem. Detta styrks även av läroplanen (2010) tillsammans med några av pedagogerna 

som uttrycker att de försöker arbeta mycket med att barnen ska få prova för att komma fram 

till egna problemlösningar inom teknikområdet. Denna spridning på olika definitioner 

stämmer alltså väl överens med vad jag läst under min forsknings- och litteraturgenomgång. 

Jag anser också att definitionen Mattson (2002:01) använder sig av stämmer ganska bra med 

pedagogernas uppfattning om begreppet. Hon menar att teknik är de metoder som vi använder 

för att få våra önskningar och behov tillfredsställda genom att vi tillverkar och använder 

verktyg, vilket inkluderar utforskande och kreativa lösningar på våra problem eller behov. 

5.2.3 Arbetet med att konkret synliggöra tekniken 

Samtliga pedagoger har en positiv inställning till området och de tycker att teknik är ett roligt, 

spännande och intressant område att arbeta med i förskolan. Detta är bra grundförutsättningar, 

då det enligt Bjurulf (2011) är redan i förskolan som man lägger grunden för barns intresse till 

teknikområdet. Hennes avhandling visar att barnen redan i förskolan börjar förbereda sig för 

världen och därför måste de få möjlighet att utforska material, vara kreativa och nyfikna 

(Bjurulf, 2011). För pedagogernas del blir det därför viktigt att synliggöra tekniken för barnen 

och tillvarata deras intressen. Detta gör de intervjuade pedagogerna bl.a. genom projekt och 

temaarbeten som har sin utgångspunkt i barnens intresse, t.ex. nämns olika byggprojekt och 

experiment med vatten. Man försöker också fånga barnens spontana frågor och funderingar 

och söka svar på dessa tillsammans med barnen. Här används ibland tekniska hjälpmedel som 

surfplatta och dator. Kunskaperna som barnen utvecklar i förskolan kommer de att ha 

användning för längre fram i sitt vuxenliv i olika sammanhang. Därför är det enligt Pramling 

Samuelsson & Pramling (2008) av största vikt att barn bemöts positivt i sitt lärande redan i 

förskolan. 

Olika bygg- och teknikrum där barnen får konstruera och undersöka lyfts annars fram av 

pedagogerna som betydelsefulla rum för synliggörandet av tekniken. Man nämner också 

skapanderum där man arbetar med bild och form och olika målartekniker. Även fast det, 

enligt pedagogerna, många gånger är svårt att ha material som måste anpassas till alla barn i 
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förskolan, så är det i dessa rum som barnen får möjligheter till att undersöka och prova sig 

fram på egen hand när det handlar om teknik. I förskolans läroplan (2010) står det att 

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

konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Skolverket, 2010, s. 10). 

Därför är det viktigt att det i dessa rum finns material som tilltalar alla barn och som passar 

till olika slags konstruktionslekar. När detta sker kan barnen mötas och inspirera varandra till 

att våga utforska och prova nya tekniker (Mylesand, 2007).  

Ett annat sätt att synliggöra tekniken för både barnen och föräldrarna var att med surfplattan 

göra dokumentationer som sätts upp på väggarna. Att synliggöra barnens lärande för 

föräldrarna är något som vissa pedagoger skulle vilja bli bättre på. 

Pedagogerna uttrycker att tekniken ingår i den dagliga verksamheten och oavsett om de 

arbetar med det utifrån planerade projekt som temaarbeten eller om det sker mer spontant i 

exempelvis den fria leken, så stämmer det väl med de tydliga riktlinjer som finns om detta i 

läroplanen (2010). Läroplanen säger att barnens nyfikenhet och intressen ska uppmuntras i 

både planerade aktiviteter, men också i leken. Dessutom ska deras lust och lärande stimuleras 

så att de kan komma framåt i sin utveckling (Skolverket, 2010). Den kunskap barnen lär sig i 

verksamheten måste knytas an till barnens tidigare kunskaper. Detta ställer därmed stora krav 

på pedagogerna, som ska utgå ifrån målen i läroplanen, barns tidigare kunskap, erfarenheter 

och intressen - för att individerna ska kunna utvecklas på bästa sätt (Pramling Samuelsson & 

Pramling, 2008). Här anser pedagogerna själva att de många gånger gör arbetet för stort och 

för komplicerat istället för att utgå från det ”lilla” och spontana lärandet. Om de själva hade 

haft tillräckligt med kunskaper inom teknikområdet så hade det varit enklare. Detta är något 

som även Thulin (2011) tar upp i sin avhandling. Arbetet görs många gånger för stort och 

detta i kombination med de bristande kunskaperna hos pedagogerna inom teknik, innebär att 

området många gånger väljs bort till förmån för andra ämnen (Thulin, 2011). Enligt Dimenäs 

& Sträng-Haraldsson (1996) så är det här ett vanligt förekommande problem även i skolan där 

lärarna känner sig osäkra på hur de ska lära ut teknik rent praktiskt. Ämnet hamnar då även 

där ofta i bakgrunden (Dimenäs & Sträng-Haraldsson, 1996). Denna bristande kunskap inom 

teknikområdet är även något som de intervjuade pedagogerna lyfter fram. Thulin (2011) anser 

att det är mycket viktigt att förskollärare har kunskaper om det innehåll de arbetar med i 

verksamheten. Detta verkar enligt mig vara mycket upp till pedagogerna att själva tänka ut, 

vilket gör att jag förstår de intervjuade pedagogernas situation och de svårigheter som de 

uttrycker när det gäller sitt uppdrag att arbeta med teknik. 

För att vi inte ska hamna i en ”ond cirkel”, där pedagogernas bristande kunskaper tillsammans 

med barnens ointresse för teknik gör så att ämnet inte lärs ut i tillräcklig utsträckning, så 

måste pedagogerna redan i förskolan ha en positiv inställning till teknik (Skolverket, 2010). 

Deras inställning ”smittar” av sig väldigt lätt på barngruppen. De ska dessutom agera 

förebilder för barnen (Skolverket, 2010). För att få barnen nyfikna och intresserade av 

området så räcker det inte med att utföra något experiment eller ta fram lite 

konstruktionsmaterial som barnen får bygga med lite då och då. Istället anser samtliga 

pedagoger att man måste försöka göra så att tekniken blir en integrerad och naturlig del i 

vardagen. Samtidigt nämner några av pedagogerna att teknik inte är ett speciellt högt 

prioriterat område i deras verksamhet. Detta trots att det är ett tydligt uttalat uppdrag från 

regeringen. För att barnen ska bli intresserade och verkligen förstå vad det är som händer, 

menar Åman (2002) att pedagogerna kanske behöver visa samma experiment för dem flera 
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gånger om. Pedagogerna nämner att teknikområdet ibland prioriteras ned av olika 

anledningar, inte minst pga. att det tar mycket tid och är svårt. 

Flera av de intervjuade pedagogerna lyfter fram att fortbildningar av olika slag kan motivera 

och ge dem inspiration i uppstarten i arbetet med teknik i förskolan. NTA-utbildningen, 

”Naturvetenskap och teknik för alla” (2015), som är en utbildning på ett eller två tillfällen, 

verkar ha gett pedagogerna en bra ”grund” men troligtvis kan lite längre utbildningar vid fler 

tillfällen ge bättre kontinuitet i arbetet med teknik i förskolan och därmed öka intresset hos 

barnen. Genom att pedagogerna får tips och idéer från andra håll, så ökar även chanserna för 

dem att få ännu mer kunskap om området som de sedan kan förmedla till barnen. Samverkan 

med andra förskolor lyfts fram som en viktig del för att öka kompetensen. Pedagogerna 

uttrycker att de då lättare kan agera medforskare och att de upplever en stor glädje att 

upptäcka saker tillsammans med barnen (Andersson, 2008). Detta görs exempelvis när de 

utgår ifrån experimentlådorna med tema vatten och luft. 

5.2.4 Barnens intresse för teknik 

Pedagogerna lyfter fram att de arbetar mycket med att försöka få barnen nyfikna och väcka 

intresse för detta kunskapsområde, vilket är bra eftersom forskning visar att det är positivt att 

introducera teknik redan när barnen är små (Thulin, 2011) och för att det är ett betydelsefullt 

kunskapsområde i dagens samhälle (Skolverket, 2010). 

Samtliga pedagoger svarar att de hela tiden försöker utgå ifrån barnens intresse i allt de gör. 

Intresset för teknik är lite olika från barn till barn och varierar också beroende på åldern, men 

generellt sett så upplever pedagogerna att barnen är nyfikna och intresserade. De äldre är ofta 

mer intresserade och vill testa och lära sig. Detta kan bero på att de yngre barnen inte riktigt 

har hunnit utveckla sitt tänkande eller helt enkelt inte har koncentrationen för det än. För att 

även få med sig de yngsta barnen så uttrycker vissa pedagoger att de måste introducera 

tekniken på ett roligt och spännande sätt som ska locka till nyfikenhet. Både Vygotskij (2006) 

och Thulin (2011) lyfter fram språket och kommunikationen som viktiga redskap för att förstå 

sin omvärld. Thulin (2011) nämner också att det genom lekfullt lärande och experiment går att 

lära barn vetenskapliga begrepp på ett bra sätt. Här gäller det alltså för pedagogerna att 

använda ett enkelt språk som förklarar mer komplicerade fenomen, vilket en del av 

pedagogerna lyfter fram som en utmaning. Syftet med NTA-utbildningen är att barnet/eleven 

ska stå i centrum och att pedagogerna ska få hjälp att introducera olika teman och experiment 

inom teknikområdet på ett intressant sätt så att barnen blir nyfikna (Vetenskapsakademien, 

2015). Kan man lägga grund för ett teknikintresse redan i förskolan så är det viktigt för 

framtiden. Detta eftersom forskning visar att intresset för området generellt sett är svagt hos 

unga människor idag och att vi kommer att behöva många yrkesverksamma inom tekniska 

kunskapsområden framöver (Thulin, 2011). 

Oavsett barnens ålder så ska de få vistas i en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till 

lek och lärande. Flera av pedagogerna menar att leken har stor betydelse för barnens lärande, 

vilket det också står om i läroplanen (2010). En pedagog nämner att det många gånger är 

viktigt att barnen får leka av sig innan man försöker ha mer planerade aktiviteter där man 

pratar om samband eller hur saker fungerar. Det är ibland en förutsättning för att få barnen 

delaktiga och nyfikna. Verksamheten ska präglas av leken som ska främja varje barns 

utveckling och lärande. I leken får barnen möjlighet att bl.a. använda sig av sin fantasi, 

inlevelse, kommunikation och samarbetsförmåga. Barnen får även här möjlighet till att visa 

känslor och dela med sig av sina tidigare erfarenheter till andra i dess omgivning. Leken ska 
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vidare inspirera barnen till att utforska sin omvärld (Skolverket, 2010). Precis som en av 

pedagogerna är inne på, så menar Pramling Samuelsson & Pramling (2008) att det ger 

möjligheter till att barnens lek utvecklas i en trygg miljö där vuxna befinner sig i närheten och 

är tillgängliga för dem. Även övrig forskning i min studie visar på lekens betydelse för att 

väcka intresse och förstå teknik på ett roligt och enkelt sätt.  

Enligt Elfström m.fl. (2008) ska verksamheten inspirera barnen till att utforska, experimentera 

och undersöka sin omvärld, men också präglas av ett utforskande arbetssätt där pedagogerna 

ska utgå ifrån barnens intresse. Man ska också ge barnen möjlighet att testa sig fram på egen 

hand och komma med hypoteser (Elfström m.fl., 2008). Hypoteser är viktiga för barnens 

utforskande inom tekniken eftersom de då får en chans att själva fundera på lösningar och 

svar på sina frågor (Brage & Linde, 2012). Flera pedagoger ansåg att de äldre barnen klarade 

detta väldigt bra, då de först fick fundera och sedan prova på egen hand för att se om deras 

hypoteser stämde. Barnen ska dessutom bli utmanade i deras lärande, vilket pedagogerna 

anser är en viktig faktor för att få barnen intresserade av teknik. Med anledning av att drygt 

hälften av de intervjuade pedagogerna anser sig ha otillräckliga kunskaper inom 

teknikområdet, så upplevs detta som svårt. Som pedagog har du inte själv alltid svaren på 

barnens frågor eller kan inte förklara för dem på ett begripligt sätt. Hur ska man då kunna 

utmana dem? Min uppfattning är att det är viktigt att diskutera de didaktiska grundfrågorna 

och enas om vad man vill att barnen ska lära sig, varför och på vilket sätt eller hur de ska göra 

detta. Att gemensamt, åtminstone på varje förskola, ha diskuterat igenom vilket innehåll 

undervisningen på förskolan ska ha. Kan detta diskuteras i ett större sammanhang så är det 

naturligtvis bra, men jag anser att det viktiga är att man överhuvudtaget börjar prata om det.  

5.2.5 Genusfrågan 

I dagsläget finns det inte så mycket forskning om hur intresset för teknik skiljer sig mellan 

pojkar och flickor just i förskolan. Pedagogerna uttryckte att det ibland kan vara svårt att 

märka om intresset skiljde sig något eftersom barnen fortfarande var så pass små. I vissa 

barngrupper var dessutom majoriteten av alla barn flickor, vilket kunde göra pedagogerna lite 

”blinda” för att se hur det faktiskt låg till. Den största delen av de intervjuade pedagogerna 

trodde ändå att det snarare skiljer sig från individ till individ och att skillnaderna ofta blir 

tydligare när de börjar skolan, vilket är något som styrks av olika undersökningar. Schreiner 

(2006) lyfter fram att det finns en viss skillnad mellan pojkars och flickors intresse när det 

gäller teknik. Pojkarna anses vara de som vågar mest, är mest aktiva samt de som visar störst 

intresse för kunskapsområdet. Några av pedagogerna hade redan börjat lägga märke till 

sådana skillnader, vilket bl.a. var att pojkarna oftare valde konstruktionsmaterial vid fri lek än 

vad flickorna gjorde. 

Att pedagogerna ska arbeta med att motverka dessa skillnader redan i förskolan står det 

tydligt om i förskolans läroplan (2010). Samma möjligheter till att få utforska och utveckla 

förmågor ska ges till både flickor och pojkar utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller 

(Skolverket, 2010). För att ges möjlighet att utveckla intresse för teknikområdet menar 

Svaleryd (2005) att man som pedagog behöver ha kunskap om värdegrunds- och 

jämställdhetsfrågor. Här vet jag dock inte riktigt hur aktivt pedagogerna arbetar med att 

integrera jämställdhetsfrågor i sin verksamhet. Det någon nämnde konkret var att det var 

viktigt att inte ”könsindela” lekmaterialet. Flera av pedagogerna var också eniga om att de 

genom att synliggöra och introducera vissa material för flickorna på ett spännande sätt kan få 

dem mer intresserade av området. Flickorna blir då troligtvis också mer intresserade om man 
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utgår från saker de gillar att göra. Detta lyfts även fram i avhandlingen som är skriven av 

Skogh (2001) där hon visar hur viktigt det är att ta utgångspunkt hos flickorna. Att få både 

pojkar och flickor mer intresserade av området och den tekniska utvecklingen är 

betydelsefullt för vår framtid (Thulin, 2011). 

 

5.3 Slutsats 

Resultatet av studien förvånar mig inte speciellt mycket. Istället visar mycket av mitt 

insamlande material det som tidigare forskning redan säger om ämnet. 

Genom studiens resultat blev det dock tydligare att arbetet med teknik ofta sker som en 

spontan aktivitet och inte så många gånger som en planerad aktivitet. För att kunna integrera 

och synliggöra vardagstekniken på ett enkelt sätt så gäller det för pedagogernas del att de hela 

tiden är med och fångar upp vad barnen faktiskt gör och vad de leker. På så vis får de enkelt 

reda på vad barnen är intresserade av och kan på ett naturligt sätt förklara och prata om 

samband och hur saker och ting fungerar. Det är viktigt att inte göra arbetet med teknik för 

stort, risken finns då att man inte orkar med och att ämnet istället helt väljs bort.  

Resultatet visar också att många av pedagogerna upplever att de har otillräckliga kunskaper 

inom teknikområdet. Här reflekterar jag själv över strävandemålen i läroplanen och mitt 

ansvar som pedagog att bedriva ett arbete som stimulerar och utmanar barnen vad gäller 

intresset för teknik. Hur ska det egentligen gå till? Teknik var ett område som jag själv tyckte 

var svårt och därför ganska ointressant i grundskolan. Vi har inte heller fått någon direkt 

utbildning inom området under min förskollärarutbildning och de didaktiska grundfrågorna – 

vad, hur och varför - finns inte heller några enkla svar på. Det har därför varit intressant att 

konstatera hur några av pedagogerna som tidigare gått NTA-utbildningen fick sin 

”grundkunskap” inom tekniken därifrån och hur de med hjälp av den kunskapen 

introducerade barnen till tekniken i form av olika experiment. NTA-utbildningen känns som 

en mycket bra satsning och väl investerad tid för pedagogerna. Några få utbildningstillfällen 

verkar göra stor skillnad och ge tillräckligt med kunskap för att kunna arbeta med teknik i 

verksamheten på ett bra sätt. 

Samverkan och samarbete lyfts också fram som en viktig del för att öka kompetensen. Här 

anser jag att man kan bli ännu bättre, t.ex. genom att samverka mellan olika avdelningar och 

andra förskolor. Att man har regelbundna nätverksträffar och drar nytta av varandra, får nya 

idéer eller bara hjälp av dem som kommit längre med det pedagogiska arbetet inom 

teknikområdet. En annan lärdom av resultatet är hur viktigt det är för pedagogernas del att ha 

en positiv inställning till tekniken och att deras vilja och drivkraft många gånger tar dem långt 

i arbetet.  

Pedagogerna upplever att barnen tycker att teknik är ett roligt och spännande ämne och det 

brukar vara populärt att undersöka, utforska och experimentera. Däremot är det inte alltid helt 

lätt att anpassa arbetet med teknik så att det passar alla åldrar. Lekens del i lärandeprocessen 

är då viktig. Redan i förskolan ansåg vissa av pedagogerna att de hade börjat märka av 

skillnader mellan pojkars och flickors intresse för teknik. För förskollärarnas del blir det då 

extra viktigt att inte göra någon skillnad på leksaker utan att alla ska få leka med allt oavsett 

kön och att man även ska försöka få fler flickor intresserade av området genom att utgå från 

saker som intresserar dem. Även om det skiljer sig mycket från individ till individ så uttryckte 

några av pedagogerna att det ibland kunde vara svårt att lyfta fram de mer tystlåtna och blyga 
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flickorna i förhållande till pojkarna som tar mer plats. Jag kan förstå svårigheterna med detta, 

men anser ändå att det har en stor betydelse för framtiden att vi tillsammans hjälps åt att 

förebygga och motverka könskillnaderna redan i förskolan. 

 

5.4 Förslag på vidare forskning 

Många av studierna jag har läst har handlat mycket om hur pedagogerna kan synliggöra och 

väcka intresse för tekniken, men det finns nästan ingen forskning kring hur barnen själva 

upplever området. Därför vore det intressant att ta reda på och forska vidare om hur barnen 

ser på tekniken i förskolan och vad de upplever som spännande och intressant. Har de 

exempelvis samma syn på begreppet teknik som pedagogerna har eller har det någon helt 

annan betydelse för dem? 

Många av de intervjuade pedagogerna i min studie kände att de inte hade tillräckligt mycket 

kunskap om teknik och hur man på ett enkelt sätt kan arbeta med det i förskolan. Det var 

endast några få av pedagogerna som fått erbjudande om fortbildning inom området. Därför 

skulle det vara intressant att forska vidare om det och se om fortbildningar har påverkan på 

arbetet med teknik i förskolan. Om pedagogerna får mer kunskap, skulle det då bidra till att 

tekniken fick en större roll i verksamheten? Det vore också intressant att undersöka ytterligare 

hur pedagoger som har mer utbildning inom teknik arbetar med ämnet i deras verksamheter 

jämförelsevis med pedagoger som inte har någon direkt utbildning.  

Några av pedagogerna ansåg att det var skillnad mellan intresset hos pojkar och flickor, vilket 

är ett annat spännande område som vore intressant att forska vidare i. Hur kommer det sig att 

det redan när barnen är så små är någon skillnad i intresset? Vad beror det på och vad kan man 

mer konkret göra för att motverka dessa skillnader? 
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Bilaga 1 Samtyckesblankett 
 

 

Jag heter Caroline Gillek och läser till förskollärare på Karlstad universitet. Nu är det dags för 

mig att skriva mitt examensarbete på 15 hp och därför vill jag informera er om mitt arbete. 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie vars syfte är att ta reda på hur förskollärare lyckas 

med sitt uppdrag att bedriva ett arbete som ska stärka barns intresse och kunskap inom teknik. 

Forskning visar att det är väldigt få flickor som väljer att viderautbilda sig inom teknik så 

därför vill jag undersöka om det redan i tidig ålder finns några skillnader på de olika könens 

intresse för områdena. 

För att få reda på detta önskar jag att få intervjua dig. Urvalet av förskolorna har gjorts 

slumpmässigt och intervjun är beräknad till att ta 30-60 minuter, beroende på hur utförliga 

svar som ges. 

Efter intervjun kommer materialet att behandlas helt konfidentiellt, vilket innebär att ert 

namn, förskola och ort kommer att ändras till fiktiva namn. Jag kommer dessutom att ta 

hänsyn till de forskningsetiska regler som finns. Om Du vill inte vill svara på någon fråga 

eller avbryta intervjun, är Du i Din fulla rätt att göra så utan att motivera varför.  

Efter godkänt examensarbete kommer allt sparat material förstöras och arbetet kommer sedan 

att vara en offentlig handling som kan läsas av allmänheten. Jag hoppas och ser fram emot ert 

deltagande och samarbete under våren 2015.  

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att ringa mig. 

Med vänlig hälsning, Caroline Gillek. 

 

Mitt namn är ……………………………………………………………………. 

Jag är anställd som………………………………………………………………. 

 Jag är positiv till att delta i ovanstående forskningsprojekt. 

 Intervjuerna får användas i redovisningssammanhang (undervisning med 

 studenter alternativt presentation på konferenser). 

  

Jag önskar ej delta i ovanstående forskningsprojekt. 

 

 

 

 .…………………………………………………………………… 

  underskrift   
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
 

 

1. Ålder? 

 

2. Utbildning? 

 

3. Har länge har du arbetat som pedagog? 

 

4. Kan du beskriva vad begreppet ”teknik” innebär för dig? 

 

5. Vad är din inställning till detta ämne? 

 

6. Anser du att du har tillräcklig kunskap inom området?  

 

7. Hur arbetar ni konkret med att synliggöra teknik i er barngrupp? 

 

8. a) Ingår teknik i den dagliga verksamheten? 

 

b) Om ja, sker det då oftast spontant eller som planerad verksamhet? 

 

9. Hur upplever du barnens intresse för att lära sig hur saker och ting 

fungerar (inom området teknik)? 

 

10. Hur arbetar ni med området för att få barnen nyfikna och intresserade? 

 

11. Hur tar ni tillvara på barnens spontana utforskande och/eller 

frågeställningar kring vardagliga tekniska fenomen? 

 

12. a) Märker ni någon generell skillnad på om pojkarna är mer intresserade 

av teknik än vad flickorna är eller tvärtom? 

 

b) Om ja, vad gör ni för att ”minska” de skillnaderna mellan könen? 


