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Abstract 

The purpose of the study is to examine how teachers work with technology in preschool in 

order to achieve the new objectives of the curriculum. Do they have sufficient experience and 

knowledge in the area, or are they finding that their experiences and knowledge are not 

enough? The intention is also to find out about if training in technology can generate interest 

and more applications in preschool. The method used was interviews and it was a total of 

eight preschool teachers in a small town in Sweden who participated in the study.  

 

The result shows that all preschool teachers believe that technology is a vital part in 

preschool. They believe that the foundation is laid for the younger; they want to give them 

experiences that they can build upon when they grow older. The result also shows that some 

of the preschool teachers need to be more aware of what they are doing with technology 

objectives; they should not just force them into the curriculum without thought. 
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Sammanfattning  

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med teknik i förskolan för att uppnå 

de reviderande målen i läroplanen. Har de tillräckliga erfarenheter och kunskaper inom 

området eller tycker de att deras erfarenheter och kunskaper inte räcker till? Avsikten är även 

att ta reda på om vidareutbildning i teknik kan väcka intresse och få mer givande 

tillämpningar inom förskolans verksamhet. Metoden som användes var intervjuer och det var 

sammanlagt åtta förskollärare i en mindre stad i Sverige som deltog i studien.  

 

Resultatet visar att alla förskollärare anser att teknik är en viktig del i förskolan. De anser att 

grunden läggs för de yngre, där de vill ge dem erfarenheter som de kan bygga vidare på när de 

blir äldre. Resultatet visar även att en del av förskollärarna behöver bli mer medvetna om vad 

de gör med teknikmålen, att det inte bara skjuts in i verksamheten för att uppfyllas utan att det 

finns en tanke bakom.  
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Inledning 

Var startar berättelsen om människan och tekniken? Sundin (2010) säger att den äldsta 

förekomsten av teknologiska spår som finns efter Homo Sapiens, det människosläktet vi 

räknas till, är omkring 130 000 år gamla. Däremot är genus Homo, den moderna 

människofamiljen vi räknas till, åtminstone två och en halv miljon år äldre. Den första 

representanten av detta släkte är Homo Habiles, vilket betyder den händiga människan, d.v.s. 

teknik och innebörden att vara människa är intimt förknippade med varandra. Vi kommer 

aldrig att få svar på varför, när och hur tidigare generationer på ett avsiktligt sätt började 

bruka sig av redskap och andra hjälpmedel i detalj. Det kanske t.ex. var en sten som användes 

för att krossa nötter, men vi kan endast spekulera eftersom sådana verktyg aldrig skulle gå att 

hitta. Däremot finns det bearbetade stenar som har en sannolik ålder på 2,4 miljoner år och de 

är de första säkra igenkända redskapen vi har funnit. Det är knappast någon lyckträff att de 

har nästan samma ålder som de äldsta förekomsterna av genus Homo. Det finns troligen ett 

samband mellan biologisk och kulturell evolution, där tekniken att tillverka redskap och 

människans utveckling har gått hand i hand. Tekniken var från första början central i 

individens kultur och tillämpningen av teknik en del av innebörden att vara människa.  

 

Studien inriktar sig på hur utvalda förskolor jobbar med ämnet teknik med barn. Skolverket 

(2011) tar upp att ett av målen i den reviderade läroplanen är att låta barnen få bygga och 

konstruera med hjälp av olika material och tekniker. Än tydligare blir kravet på att 

medvetandegöra barnen om teknikens betydelse och användningsområden om man jämför 

den reviderade läroplanen 2010 (Skolverket, 2011) med läroplanen 1998 

(Utbildningsdepartimentet, 1998).  Hur gör de för att uppfylla de målen ute på förskolorna? 

Är det någon skillnad på hur pedagoger arbetar med teknik i förskolan beroende på om de har 

varit med i någon vidareutbildning eller inte?  

Syfte 

I detta examensarbete undersöks hur pedagogerna arbetar med teknik i förskolan för att uppnå 

de reviderande målen i läroplanen. Har de mycket erfarenheter och kunskaper inom området 

eller tycker de att deras erfarenheter och kunskaper inte räcker till? Avsikten var även att ta 

reda på om vidareutbildningar i teknik kan väcka intresse och ge mer givande tillämpningar 

inom förskolans verksamhet.  
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Frågeställningar 

Frågeställningar i detta arbete berör framförallt följande: 

 

 Pedagogers syn på teknik  

 

 Pedagogers arbete med teknik  

Forskning- och litteraturgenomgång 

Teknik i förskolan 

Bjurulf (2013) menar att i det samhället vi lever i idag är vi beroende av teknik och att den 

fungerar som den ska. Därför behöver barn i tidig ålder få möjlighet att utveckla och utforska sitt 

intresse för teknik, för att på så sätt få en bredare kunskap som behövs för att förstå vad som sker 

runt omkring oss i vårt samhälle. I och med detta behöver pedagoger i förskolan använda ordet 

teknik för att barnen ska ha en möjlighet att uppfatta vad detta inkluderar i deras omgivning. 

Tekniska saker som finns i vår omgivning på förskolan kan vara t.ex. cyklar, gungor, spadar och 

hinkar. Alla dessa saker är exempel på artefakter, dvs. föremål som människan utvecklat för att 

uppfylla ett visst behov. I en sådan situation kan pedagogens roll vara att påvisa för barnen att det 

finns olika typer av var och en av dessa artefakter. Det kan t.ex. röra sig om att alla spadar inte ser 

ut eller fungerar på samma sätt. När vi visar detta för barnen så får de en förståelse för att problem 

eller behov kan lösas på flera olika sätt. Detta kan bidra till att barnen också blir insatta i och kan 

reflektera kring att det inte finns några specifika lösningar på problem eller behov som uppstår. 

Det kan i sin tur leda till att de i framtiden skulle kunna vara bättre rustade att kunna påverka 

utvecklingen av artefakter. 

 

I tekniken finns även ett begrepp som går under namnet enkla maskiner. Dessa är: det lutande 

planet, skruven, kilen, hjulet och hävstången. Sammantaget behöver de konstruktionerna bara en 

enkel kraft för att arbeta. Avsikten med dessa konstruktioner är att skapa samma mekaniska arbete 

med en mindre kraft, som fungerar över en längre förbindelse, t.ex. är det lättare att dra ett 

föremål uppför en ramp istället för att lyfta det rakt upp (Bjurulf, 2013).  

 

Jonsson (2013) tar upp i sin avhandling om att utveckla kunskap om vilka förutsättningar för 

lärande som pedagogens arbete möjliggör när läroplaner skapas i förskolan för barn i åldrarna 1-3 

år. Den handlar även om att bidra med lärdom om vad dessa läroplaner kan betyda för barns 

medverkande och vad det kan få för innebörd för barns kapacitet till lärande och utveckling. En av 
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Jonssons slutsatser visade att innehåll och tillvägagångssätt vad gäller barns intresse, barn som 

aktörer och kommunikation med barn i förskolan, är problematiskt när det gäller vår tids didaktik. 

Teoretiska utgångspunkter är betydelselösa om varje barns intresse ska tas tillvara. Däremot fyller 

didaktiken en roll när det gäller pedagogers planering och medvetandegörande när det gäller att 

sätta in barns avsikter i ett sammanhang.  

 

I den reviderade läroplanen från 2010 har teknik en större betoning än tidigare och målen är 

uttryckligt framskrivna. Det står till exempel att ”förskolan ska sträva efter att varje barn 

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

(Skolverket, 2011 s.10). För att barnen ska kunna uppfylla målen har pedagogens roll och 

förhållningssätt till teknik en stor betydelse.  

 

Elm (2008) visar i sin forskning att inom en förskola och en förskoleklass visa det sig att barn och 

pedagoger endast ytligt observerade naturvetenskapliga fenomen. Det var endast ett fåtal gånger 

som naturvetenskapliga fenomen undersöktes grundligt. Dessutom så var de naturvetenskapliga 

aktiviteter som förekom inriktade på att barnen fick observera de objekt som pedagogerna hade 

valt att utforska. Eftersom barnen då inte var delaktiga i planeringen av aktiviteterna ledde detta 

till att reflektionen kring aktiviteterna blev svår att genomföra, vilket var det ursprungliga 

huvudsakliga syftet. Det visade sig även att i de moment som skett hade det inte efteråt förts en 

diskussion eller tolkning av resultaten för att ta reda på vad de kommit fram till och hur de 

kommit fram till det. Undersökningen visade även att det inte fanns aktiviteter där barnen kunde 

undersöka, tolka, använda sin fantasi mm. Barnen hade därmed små möjligheter till att utforska 

naturvetenskap på andra sätt än vad som pedagogerna hade bestämt.  

 

Bjurulf (2013) anser att den syn pedagoger har på ämnet teknik i förskolan ger avtryck i 

förskolans verksamhet. För att teknikämnet ska få en lika stor betydelse på alla förskolor runt 

om i landet är det därför viktigt att alla pedagoger får chansen till kunskapsutveckling i 

teknik. Dels för att barnen ska få ta del av pedagoger med kunskap inom området och dels för 

att deras tid i förskolan till stor del påverkas av pedagogernas syn och uppfattning. När 

pedagogerna har inställningen att de tycker att det är intressant och lärorikt med teknik i 

förskolan, istället för att de inte tror på sina egna kunskaper och är rädda, det är då barn får 

möjligheten till att utvecklas under sina förskoleår. 

 

Thulin (2006) har undersökt hur pedagoger i förskolan arbetar med naturvetenskap för att 

uppnå målen i läroplanen. Förskolan som Thulin undersökte arbetade utefter ett tema de valt 
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att kalla ”Livet i Stubben”. Syftet var att öka intresset och lära dem vad en stubbe är, vad som 

lever i stubben och varför det blir stubbar. Det visade sig att det mesta utgick ifrån mest snäva 

samtal med barnen, i det här fallet kring ”Livet i stubben”. I Thulins arbete poängterades dock 

att pedagogernas goda intentioner i innehållet måste sättas in i ett större sammanhang. 

 

När läroplanen för förskolan reviderades 2010 var det naturvetenskap och teknik de områden 

som lyftes fram (Utbildningsdepartementet, 2010). Skolverket (2015) egna analyser och 

skolinspektionens undersökning 2012 visar att personalen behöver kompetensutvecklas. 

Förutom att personalen behöver kompetensutvecklas kommer även förskolelyftet erbjuda en 

kurs i naturvetenskap och teknik från och med höstterminen 2013. Här får förskollärare, 

barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan en chans att utveckla 

sin kunskap och sitt sätt att arbeta så att barnens nyfikenhet och lärande utmanas och 

stimuleras mer. 

 

En av de insatser Skolverket (2015) arbetar med är naturvetenskaps- och tekniksatsningen (N-

projektet), som ger förskolor och skolor möjligheten till att utveckla undervisningen i 

naturvetenskap och teknik. Skolverkets satsning kommer att pågå fram till 2016. Målet med 

satsningen är att handledning och kollegialt lärande ska bidra till att utveckla undervisningen 

med eleverna och barnen i centrum.  

 

På olika universitet och högskolor runt om i landet äger längre och kortare utbildningar av 

olika slag rum där flera pedagoger vidareutbildar och fortbildar sig inom sitt yrke. Det finns 

även en vilja och lust hos yrkesverksamma pedagoger att vidareutbilda sig och fördjupa sina 

teoretiska kunskaper om yrkesrelaterad pedagogik. En av avsikterna är att vidareutbildning 

ska resultera i en djupgående pedagogisk kompetens som kan uppfylla de krav som finns 

inom förskolans verksamhet, d.v.s. att bedriva och dokumentera ett utvecklingsarbete. Efter 

avslutad vidareutbildning ska kompentensen hos deltagarna vara så pass hög att de ska ha 

utvecklats och fått den kompetens som behövs för att kunna arbeta med forskning och 

utveckling (Mårdsjö, 2010).  

 

Mårdsjö (2005) tar upp i sin studie om hur fortbildning påverkar aktiva pedagogers lärande 

och hur de får kunskap om sin delaktighet i barns lärande. Hälften av de deltagande 

pedagogerna ansåg att de förändrade sitt eget lärande och sin delaktighet i barnens lärande 
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efter vidareutbildningen. Det de utvecklade var ett nytt sätt av att reflektera över sitt eget 

lärande samt att utmana barnen i deras lärande i verksamheten.  

Teoretiska utgångspunkter 

Jag har valt att utgå från Vygotskijs sociokulturella teori i min studie. Askland och Sataöen 

(2007) menar att Vygotskij ser den enskilda människans framsteg som en del av en stor social 

och historisk process. Det menas att vi måste se det historiska och kulturella sambandet vi 

människor har för att kunna förstå handlingar, beteende och kompetens. 

 

Kroksmark (2010) berättar om Vygotskijs sociokulturella teori där samverkan och samspel 

ligger till stor grund för lärande och utveckling. Vygotskijs idé om den proximala 

utvecklingszonen innebär att vi med stöd kan förbättras och stärkas i lärandesituationer vi inte 

klarar själv. Därför kan vi genom den proximala utvecklingszonen utvecklas och stärkas 

genom att vi hjälper varandra, vilket i sin tur bidrar med att vi ökar och förbättrar våra 

kunskaper, d.v.s. att vi människor lär i samspel med varandra.  

 

Strandberg (2006) menar att psykologiska processer dvs. tänkande, talande, läsande, 

problemlösande, lärande, emotioner och vilja inte kan komma ifrån inre intellektuell idévärld, 

utan måste framgå som aktiviteter. Det är i individers existerande och verkliga liv som 

psykologiska processer har sin botten. Det är alltså vad barn och ungdomar gör och 

åstadkommer när de är i förskolan och i skolan som är väsentligt för deras utveckling. 

Aktiviteter är på så sätt ledtrådar till de krafter som leder till lärande och utveckling, vilket 

enligt Vygotskij har olika mycket påtaliga signalement så som: sociala, medierade, situerade 

och kreativa element. Samtidigt är det dock viktigt att ha barnet och barnens benägenheter, 

förmågor, intressen som utgångspunkt, d.v.s. i möjligaste mån sätta barnet och barnen i 

centrum (Skolverket, 2010). 

 

Metod 

Urval 

Fyra olika förskolor i en mindre stad i Sverige valdes ut för att delta i studien, två från tätorten 

och två utifrån, för att få ett bredare underlag i studien. Sammanlagt intervjuades totalt åtta 

stycken förskollärare, två stycken på respektive förskola. Det var förskollärare som arbetade 

på 1-3 och 3-5 års avdelningar och som var i olika åldrar med olika lång arbetslivserfarenhet. 
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Den gemensamma faktorn var att alla var kvinnor. Förskollärarna på de valda förskolorna fick 

själva välja vilka av dem som skulle medverka, eftersom förskollärare i regel har svårt att 

avsätta tid för intervjuer när de ska bedriva en fungerande verksamhet.  

         

För att få en djupare insyn i om arbetet med teknik i förskolan skiljer sig åt för de 

förskollärare som varit med i det pågående NT-projektet i kommunen så valdes att intervjuas 

både de som varit med och de som ännu inte deltagit i projektet.  

Reliabilitet  

Bryman (2011) menar att reliabilitet handlar om frågan om hur resultatet från en studie blir 

likvärdig om den undersöks på nytt, eller om resultatet påverkas av tillfälliga grunder.  

 

I denna studie kan det uttryckas tveksamhet om intervjuerna har utförts på ett 

tillvägagångssätt där pedagogerna ges samma kvalifikationer att ge svar på studiens syfte. 

Roos (2014) menar att hur frågorna i en studie ställs spelar stor roll för reliabiliteten. Den 

metod som användes i studien var semistrukturerade intervjuer och intervjuguiden (Se bilaga 

2) var det intervjuerna var baserade på. Det ställdes även följdfrågor beroende på 

respondenternas svar på de utvalda frågorna. Respondenterna fick därmed olika följdfrågor 

eftersom de svarar på intervjufrågor som ligger till grund för deras egna erfarenheter. Detta 

påverkar studiens reliabilitet negativt eftersom respondenterna inte fått riktigt samma frågor 

och följden blir att de inte fått chansen att svara på samma frågor. Om studien gjordes om av 

samma forskare skulle resultatet ungefär bli detsamma, men hade det varit en annan forskare 

som antagligen skulle tänka lite annorlunda skulle följdfrågorna sannolikt inte blivit likadana.  

Validitet 

Validitet, som är ett kriterium som forskaren behöver ta hänsyn till går ut på en granskning av 

de resultat som framkommit ur en studie stämmer överrens eller inte. Det huvudsakliga med 

validitet är att använda en passande metod, t.ex. passande frågor och ord. (Bryman, 2011). 

Undersökningens syfte var att undersöka hur pedagoger arbetar med teknik i förskolan för att 

uppnå de reviderade målen i läroplanen (Skolverket, 2010) och om de har mycket erfarenheter 

och kunskap inom området eller inte. Studien syftar även till att belysa om vidareutbildningar 

i teknik kan väcka intresset och ge mer givande tillämpningar. Eftersom 

undersökningsmaterialet är begränsat så kan studie inte säkerställa att samma resultat hade 
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nåts på t.ex. nationell nivå. Däremot har studien uppfylld sitt syfte i linje med att undersöka 

om hur vårt samhälle ser ut i den mindre stad i Sverige som intervjuerna genomfördes i.  

Etiska hänsynstaganden  

För att få utföra forskning på människor behövs tillstånd och det är fyra huvudkrav som ska 

uppfyllas (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav är:   

 

 Informationskravet: Forskaren ska informera deltagarna om den pågående studiens 

syfte. Deltagarna ska även informeras om att det är frivilligt att delta i studien samt att 

de kan avbryta sin medverkan när som helst. Information bör även ges om att 

inkommit material endast får användas för den specifika studien samt att när studien är 

färdigt kommer materialet vara offentligt. Deltagaren ska även informeras om att 

deltagaren kan avbryta deltagandet även om den gett sitt samtycke.  

 Samtyckeskravet: Deltagare i en studie har befogenhet att själva bestämma över sin 

medverkan och därför bör forskaren inhämta respondenternas samtycke. Vid använde 

av intervjuer kan kravet på skydd av de medverkande personerna identitet tas i 

beaktning genom att svaren anonymiseras.  

 Konfidentialiteteskravet: Personuppgifter om personer som deltar i en studie ska 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Enskilda deltagare ska 

inte kunna identifieras av utomstående.  

 Nyttjandekravet: Forskaren ska ta hänsyn till och informera om att uppgifterna om 

enskilda personer endast får användas för forskningsändamål.  

 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver även att forskning med videoinspelning kan inkräkta på 

individers privatliv och integritet eftersom individer kan identifieras. I studien används inte 

videoinspelning däremot används ljudinspelningar som också kan identifieras. I detta fall kan 

det vara relevant att intervjupersonerna, i enligt med Vetenskapsrådet (2011) 

rekommendationer för videoinspelning, även får information om hur inspelningen kommer att 

förvaras och hur länge den sparas. En videoinspelning ska skyddas på ett säkert så att den är 

otillgänglig för utomstående och så att den inte förstörs på grund av vårdslöshet. Detta bör 

även gälla ljudfiler.   

 

Innan intervjuerna genomfördes kontaktades berörda förskolechefer som bekräftade att deras 

personal fick intervjuas. När förskolecheferna hade gett sitt godkännande kontaktades de 
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förskolor som cheferna gett klartecken till. I samtalet med förskollärarna fick de en 

presentation av mig, studien och dess syfte. De personer som valde att delta i undersökningen 

gav sedan sitt samtycke till detta skriftligt.  I samtyckesblanketten (Se bilaga 1) informerades 

också att inspelat material kommer att hanteras konfidentiellt och att det inspelade materialet 

inte kommer att kunna förbindas till enskilda individer. De deltagande personerna 

informerades även om att alla fakta som samlats in kommer att redovisas i ett examensarbete 

inom Förskollärarprogrammet. Slutligen informerades förskollärarna om att deras namn 

ersätts med siffror i studien och att ingen utifrån efter att ha läst studien ska kunna identifiera 

förskola eller personer i studien. 

Datainsamlingsmetoder 

Denna studie är baserad på intervjuer. Genom intervjuer menar Bryman (2011) att det finns 

möjlighet för intervjupersonen att ställa frågor som de undrar över eller inte förstår, vilket står 

i kontrast mot t.ex. enkäter där inte forskaren finns närvarande. I en intervju finns det 

dessutom möjlighet för forskaren att ställa följdfrågor för att fördjupa svaren, vilket inte heller 

går att göra med enkäter.  

 

Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer eftersom de är mer flexibla än de 

strukturerade intervjuerna. Med denna intervjumetod har forskaren oftast ett huvudsakligt 

innehåll som ska beröras, i det här fallet teknik i förskolan, men intervjupersonen har 

möjlighet att utforma svaren på sitt eget vis. Oftast ställs frågorna i den följd som är uppsatt 

från början, men möjligheten finns att avvika från den (Bryman, 2011). Det finns även 

möjlighet att ställa frågor som inte finns med i intervjun om forskaren anser att något som 

intervjupersonen sagt är viktigt att få med i svaren.  

Procedur 

Det första som gjordes var att kontakta de berörda förskolecheferna på de olika förskolorna. 

När de hade gett grönt ljus kontaktades pedagogerna på de fyra olika förskolorna som valts ut. 

Tid och dag för intervjun gjordes upp och anpassades efter pedagogerna eftersom en dag på 

förskolan inte bara är att lämna och gå ifrån.  

 

På dagen för intervjun fick deltagarna läsa igenom och skriva på en samtyckesblankett innan 

intervjun började. (Se bilaga 1) Material som fanns med på intervjun för att samla in 
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information var penna, papper och dator. Datorn användes till inspelning av intervjuerna, efter 

medverkarnas godkännande, eftersom fokus skulle ligga på intervjupersonernas svar. 

 

De korrekta intervjuerna föregicks av några pilotstudier för att få mer information och se om 

intervjufrågorna behövde omarbetas. Resultatet blev de intervjufrågorna som användes i 

studien. Intervjufrågorna indelades i kategorier för att det skulle bli enklare i transkriberingen 

och även i sammanfattningen och analysen. Följande kategorier användes: Bakgrund och 

erfarenheter, pedagogers syn på teknik i förskolan, hur arbetar pedagoger med teknik för att 

uppnå läroplansmålen och pedagogers arbete med teknik. 

Databearbetning 

Det datamaterial som samlats in via anteckningar och dator har bearbetas genom att först 

transkribera de åtta intervjuerna. Efter detta har varje intervjupersons svar förts in under 

respektive intervjufråga. Indelningar i kategorier har därefter gjorts för att konkret kunna se 

likheter och olikheter. Sedan har resultatet redovisats utifrån frågeställningarna i studien. En 

fråga i studien handlade om pedagogernas kunskaper om teknik och till skillnad från de andra 

frågorna redovisas denna nedan i form av ett diagram. 

Resultat 

I det här avsnittet redovisas resultatet av intervjuerna som har struktureras enligt följande: 

 

 Bakgrund och erfarenheter  

 

 Pedagoger syn på teknik  

 

 Hur arbetar pedagoger med teknik i förskolan för att uppnå läroplansmålen? 

 

 Pedagogers arbete med teknik 

Bakgrund och erfarenheter  

Av de åtta intervjupersonerna hade en av dem jobbat i sex år som förskollärare, tre stycken 

mellan tio till femton år och de resterande fyra förskollärarna hade arbetat i tjugofem år och 

uppåt. Sju av de förskollärarna som deltog i studien hade en ren förskollärarutbildning medan 

en av dem hade en utbildning som lärare för yngre åldrar upp till årskurs fem.  
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Alla de åtta intervjupersonerna hade blivit erbjudna vidareutbildning inom teknik men tre av 

dem valde att inte delta. Fyra av dem gick på en 7,5 poängs kurs, ledd av Veronica Bjurulf, 

inriktad mot förskolan. Den handlade dels om de enkla maskinerna, experiment och praktiska 

uppgifter. Alla de fyra som gick kursen tyckte att den har inspirerat dem till att arbeta vidare 

med teknik i förskolan med barnen. En av de andra förskollärarna gick en annan 

vidareutbildning inom teknik som var för förskolan och upp till högstadiet och den handlade 

mycket om historik och hon känner inte att hon har inspirerats vidare av den p.g.a. att den inte 

var på en verksamhetsanpassad nivå. ”Ja, man tycker inte allt är så svårt längre, utan vågar 

prova och jobba med det”. (Förskollärare 1).  

 

Sedan har sex av de åtta respondenterna varit med och deltagit i NT-projektet i kommunen 

som även det är en vidareutbildning inom teknik och de kände att det har givit dem mycket 

som de kunde använda sig av i verksamheten. En av dem berättar att hon ser allt som har med 

teknik att göra positivt och att hon ofta sätter på sig ”teknikglasögonen”. En av dem är med 

och leder NT-projektet i kommunen och säger att hon är en riktig tekniknörd och brinner för 

det hon gör. Även om hon leder NT-projektet så känner hon att hon alltid kan lära sig mer, 

man blir aldrig fullärd.  

 

 

Tabell 1: Diagram för svar av ovanstående anonymiserade fråga. 

Ja 
25% 

Nej 
75% 

Anser du att du har tillräckligt med 
kunskaper om teknik? 
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Pedagogers syn på teknik 

Två av pedagogerna ansåg att teknik i förskolan är bygg och konstruktion med olika material, 

medan en av pedagogerna sammansväver teknik i förskolan med att experimentera med 

material. Två av dem kopplar teknik till de fem enkla maskinerna, t.ex. hur bilar kan åka ner 

för en ramp (lutande planet). De resterande tre pedagogerna menar att det är den enkla 

vardagstekniken, t.ex. vad som händer när vi trycker ner ett dörrhantag.   

 

Alla pedagogerna ansåg att det är viktigt med teknik i förskolan och att de är med och visar på 

användning av teknik och benämner det för barnen i både vardagssituationer och vid specifika 

arbetstillfällen. En av pedagogerna trycker på att det framförallt är viktigt med teknik i 

förskolan för tjejer, eftersom de inte tar för sig lika mycket i barngruppen som killarna gör.  

 

När intervjupersonerna ska tolka sina kollegors inställning till teknik är de alla åtta eniga om 

att inställningen är positiv. De två förskollärarna som är igång med teknikprojektet just nu 

säger båda om varandra att de använder sig av sina teknikglasögon hela tiden. Det 

pedagogerna kan se som hinder med att utföra teknik är: (i) att det kan vara svårt att få de 

yngsta barnen att förstå vad teknik är och förklara detta för dem, (ii) att det finns många barn i 

olika åldrar i barngruppen, (iii) att pedagogerna kan känna en motvilja och ha bristande 

kunskaper inom området. De möjligheter som finns är att barnen är nyfikna och vill veta mer 

och att det är lätt att få med dem i arbetet.   

 

Samtliga pedagoger anser även att det är skillnad på vad teknik är för de yngre och de äldre 

barnen i förskolan. De anser att grunden läggs för de yngre, de vill ge dem erfarenheter som 

de kan bära med sig upp i en högre ålder och att de yngre kan undersöka teknik med kroppen, 

men ger de barn som inte kan utrycka sig verbalt hjälp att benämna olika tekniska redskap. 

Det tycker att det är lättare med de äldre barnen eftersom de har ett mer utvecklat logiskt 

tänkande vilket möjliggör att man kan diskutera och fördjupa innehållet med dem. En av 

pedagogerna känner även att de kan utmana sig själva mer tillsammans med de äldre barnen, 

att de lär sig tillsammans med dem.  ”Man lägger grunden för de små och utvecklar med de 

stora, det tycker jag är skillnaden”. (Förskollärare 2) 

Hur arbetar pedagoger med teknik i förskolan för att uppnå 

läroplansmålen? 
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Förskolan ska sträva efter att varje barn (Skolverket, 2010). 

 

 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  

Samtliga förskollärare anser att de målen räcker eftersom att de dels är breda men även för att 

de lätt kan sammansvetsas med andra mål i läroplanen. En av förskollärarna nämner däremot 

att hon tycker att förskollärare behöver bli mer medvetna om vad vi gör med teknikmålen, att 

de inte bara läggs in för att uppfyllas utan någon tanke bakom. Ingen av pedagogerna ser 

någon svårighet med att få in andra mål i läroplanen i teknikmålen. Tre av dem nämner att de 

t.ex. enkelt kan koppla ihop det med matematik, två av dem att de kan koppla det till olika 

temaarbeten och en av dem att det enkelt går att få in naturvetenskap tillsammans med teknik.  

 

När de åtta intervjupersonerna arbetar med teknik i förskolan för att uppfylla läroplansmålen 

hade de alla olika åsikter om hur de gjorde för att uppfylla målen i läroplanen. De arbetade 

t.ex. med sand och dess hållbarhet, hjul, rör, sax, lim, bygg och konstruktion, ritningar, 

experiment, hur vatten rinner ner i stuprännor, pärlplattor, halsband, barnens balans på brädor, 

teknikpromenader och byggande av de fem enkla maskinerna. Det var alltså lite blandat 

innehåll på hur förskolorna la upp och uppfyllde målen kring teknik, men att de arbetade med 

material och tekniska redskap. Något som de alla är eniga om är att barnens attityd till att 

arbeta med teknik alltid är positivt.  

Pedagogers arbete med teknik  

Tre pedagoger ansåg i allmänhet att fortbildning för personalen skulle öka barns möjligheter 

till teknik i förskolan. En av dem tyckte dock att det inte behövdes något för att öka barns 

möjligheter eftersom hon ansåg att det redan var så enkelt och fanns överallt. Tre ansåg att det 

som behövdes var att pedagogerna benämnde teknik för var det är i vardagen och var aktiva. 

Den sista pedagogen tryckte på att det var viktigt med materiella objekt som dessutom borde 

bytas ofta för att stimulera barnens intresse.  

 

Ingen av de åtta intervjupersonernas svar tyder på att de utgår från läroplanen när de ska 

planera teknik i barngruppen. Det de flesta nämner är att de utgår från barnens intresse och 

var de står här och nu. Två av dem flikar även in att de efter att ha tagit del av barnens 
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intresse, alltså vad de är intresserade av och vill veta mer om, så utgår de i alla fall från deras 

egen planering först, men att de ev. kan ta med bitar baserade på barnens önskemål.  

 

Samtliga förskollärare ser barnens attityd som positiv och att de tycker att det är roligt med 

teknik i verksamheten. Det de utvecklar i sitt svar är att barnen inte tänker på att det är teknik 

de jobbar med och att det är något pedagoger behöver uppmärksamma barnen på genom att 

ställa frågor till dem. T.ex. ”Varför rullar bilen ner för plankan” och att de då beskriver det 

lutande planet. En av förskollärarna anser att det har av stor betydelse hur vi presenterar något 

för barnet och att det t.o.m. är avgörande för att fånga barnet intresse. ”De tycker det är 

jätteroligt med teknik, de är så engagerade. Jag tror att jag engagerar dem för att jag tycker 

det är roligt”. (Förskollärare 3) 

Diskussion 

Nedan redovisas en metoddiskussion och resultatdiskussion med jämförelser från tidigare 

forskning och litteratur samt kopplingar till Vygotskijs sociokulturella perspektiv. 

 

Metoddiskussion  

Metoden forskaren väljer att använda sig av i studien måste kunna svara på det valda syftet 

och frågeställningarna (Bryman 2011). Syftet med denna studie var att ta reda på och få insikt 

om hur pedagoger arbetar med teknik i förskolan för att uppnå de reviderade målen i 

läroplanen och om vidareutbildningar i teknik kan väcka intresse och få mer givande 

tillämpningar inom förskolans verksamhet. För detta ändamål så valdes semistrukturerade 

intervjuer som metod, eftersom flexibiliteten i denna metod kan ge mer ingående svar samt att 

intervjupersonerna ges tillfälle till att utforma egna tankar och funderingar. Följd- och 

undersökningsfrågor kunde även ställas vilket gav respondenterna chansen att fördjupa sina 

svar. (Bryman, 2011). Detta gjorde att det tilltänkta syftet och frågeställningarna blev 

besvarade. 

 

Intervjufrågorna ändrades under arbetes gång, dels efter att ha gjort några pilotstudier där det 

framkom att en del frågor t.ex. behövdes omformuleras. Metoden som valdes tog tid för 

pedagogerna som inte kunde vara ifrån verksamheten en längre stund utan att forskaren och 

respondenten blev avbrutna eller störda. En utväg som insågs under arbetets gång, dock tyvärr 

för sent, kunde ha varit att använda sig av gruppintervjuer för att minska tiden, vilket även 
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skulle ha möjliggjort att få in mer material, reflektioner och diskussioner. Det kanske även 

skulle ha känts tryggare för intervjupersonerna.  

 

Eftersom det kan bli ett problem av att inte hinna med att anteckna allt under en intervju och 

därmed missa något viktigt, så var det smidigt och enkelt att intervjuerna spelades in. Det 

ledde till att det blev lätt att lyssna igenom efteråt, renskriva och även ha kvar inspelningarna 

under studiens gång om t.ex. ett citat från respondenterna skulle föras in i arbetet. Genom 

urvalet blev resultatet av intervjuerna varierande men de påminde om varandra. 

Respondenternas åsikter varierade eftersom vi människor tycker olika. Däremot när frågan 

om vidareutbildning kom på tal blev de flesta svaren lika, eftersom urvalet av 

intervjupersoner valdes utefter de som gått vidareutbildning och inte. Hade urvalet sett 

annorlunda ut, t.ex. om ingen hade gått någon vidareutbildning, så hade resultatet kanske sett 

ut på ett annat sätt.  

Resultatdiskussion  

Bakgrund och erfarenheter 

Resultatet visar kopplingar till NT-projektet som sex av de åtta intervjupersonerna hade 

deltagit i. Studien visar att NT-projekt har givit pedagogerna mycket kunskap som de 

använder sig av i verksamheten, vilket som var målet med Skolverkets satsning som skulle 

bidra till att utveckla undervisningen genom att sätta eleverna och barnen i centrum 

(Skolverket, 2015).  

 

Det framkommer i resultatet att samtliga pedagoger hade blivit erbjudna kurser inom teknik, 

varav fyra hade gått och kände att de efter kursen hade blivit inspirerade att arbeta vidare med 

teknik i förskolan. Vilket var förskolelyftets syfte, att pedagoger ska få möjlighet att utveckla 

sin kunskap och sitt sätt att arbeta så att barnens nyfikenhet och lärande utmanas och 

stimuleras (Skolverket, 2015). 

Pedagogers syn på teknik 

I resultatet blir det påtagligt att alla förskollärare anser att teknik är en viktig del i förskolan. 

De anser att grunden läggs för de yngre och att de vill ge dem erfarenheter som de kan bära 

med sig upp i en högre ålder. Genom att förskollärare introducerar teknik för barn i tidig ålder 

på förskolan så kan deras intresse för ämnet påverkas positivt, vilket är viktigt för det som 

Bjurulf (2013) tar upp, nämligen att vi i det samhället vi lever i idag så är vi beroende av 
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teknik och att den fungerar som den ska, vilket kräver att barn i tidig ålder får möjlighet att 

utveckla och utforska sitt intresse för teknik.  

 

Resultatet visar att alla pedagoger är med och visar på användningen av teknik och benämner 

den för barnen både i vardagssituationer och vid specifika arbetstillfällen. Detta kan kopplas 

till Vygotskijs sociokulturella teori där samverkan och samspel är kärnan för lärande och 

utveckling, alltså att vi lär i samspel med varandra (Kroksmark, 2010). 

 

Det framkommer i resultatet att pedagogernas syn på vad teknik i förskolan ser olika ut, några 

av dem anser att det t.ex. är bygg och konstruktion med olika material medan några andra 

anser att det är vardagstekniken. Bjurulf (2013) menar att tekniska saker är artefakter och att 

pedagogernas roll är att påvisa för barnen att det finns olika sorter av var och en av dessa 

artefakter. Det kan bli ett dilemma om pedagoger inte ser att kan se att bygg och konstruktion 

och vardagsteknik hänger ihop.  

Hur arbetar pedagoger med teknik i förskolan för att uppnå läroplansmålen? 

Resultatet visar att en av förskollärarna nämner att hon tycker att pedagoger behöver bli mer 

medvetna om vad de gör med teknikmålen, att det inte bara skjuts in i verksamheten för att 

uppfyllas utan att det finns en tanke bakom. Detta ligger i linje med reviderade läroplanen 

Skolverket (2011) där det sägs att för att barn ska kunna uppfylla målen i läroplanen så har 

pedagogens roll och förhållningssätt en stor betydelse.  

 

När pedagogerna bearbetade teknik i förskolan med barnen så arbetade de med olika material 

och lät barnen vara med på olika aktiviteter där de t.ex. kollade sandens hållbarhet, 

experimenterade och gick på teknikpromenader. Detta är i linje med Vygotskijs teori där han 

menar att aktiviteter är ledtrådar till de krafter som leder till lärande och utveckling 

(Strandberg, 2006).  

Pedagogers arbete med teknik  

Problemet gällande barns delaktighet i planering av aktiviteter inom naturvetenskap som Elm 

(2008) tar upp är att då inte barnen är delaktiga i planeringen leder det till att reflektionen 

kring valda aktiviteter är svåra att genomföra. Detta blir synligt i studien då två av 

förskollärarnas planering av teknik utgår från deras egen planering och att de i bästa fall 

kanske i ett senare stadie tar in någon del av barnens önskemål.  
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I resultatet visar det sig dock att de flesta förskollärarna utgår från barnens intressen när de 

ska planera teknik i verksamheten. Jonsson (2013) anser dock att det blir problematiskt att 

enbart utgå från barnens intresse när det gäller vår tids didaktik och att teoretiska 

utgångspunkter som blir betydelselösa i det fallet. Det är viktigt att få balans mellan barnens 

intresse och mer långsiktiga mål i förskollärarnas planering. 

  

Fortbildningar var något som intervjupersonerna ansåg skulle öka barns möjligheter till teknik 

i förskolan. Detta är något som Mårdsjö (2005) tar upp i sin undersökning om hur pedagoger 

under och efter fortbildning utvecklades. Enligt Mårdsjö (2005) förändrade hälften av 

pedagogerna sitt eget lärande och sin delaktighet i barnens lärande efter vidareutbildningen.  

Slutlig sammanfattning 

Utifrån resultaten som visade sig i studien jämnfört med tidigare forskning och litteratur 

framkommer det ingen ny data som inte klargjorts tidigare. Det visas klart och tydligt att t.ex. 

vidareutbildningar i teknik är vanligt att bli erbjuden och att pedagogerna anses att det behövs 

och studien stärker de resultat som redan finns. 

 

Denna studie har visat hur viktigt det är med förståelse kring vad teknik i förskolan innebär 

och hur den går att uppfylla med utgångspunkt från läroplanen i förskolan. Det visade sig att 

pedagogerna arbetade på olika sätt för att uppnå målen i läroplanen och det som pedagogerna 

kom fram, till trots att de inte använder läroplanen när de planerar, är att de uppnår målen 

ändå genom vara närvarande och aktivt delta när barnen utforskar. När de t.ex. går på 

teknikpromenader eller utforskar de fem enkla maskinerna så uppnår de ett av målen: 

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

och utforska hur enkel teknik fungerar.” (Skolverket, 2011 s.10). Även när de åtta 

pedagogerna t.ex. arbetar med att bygga och konstruera tillsammans med barnen uppnås de 

det andra målet: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, 

skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” (Skolverket, 2011 

s.10).   

 

Studien har även visat att det är vanligt att bli erbjuden vidareutbildning inom teknik men att 

det inte är ett självklart val för alla pedagoger att vilja delta i dem. Studien har däremot visat 

på hur viktigt det kan vara att delta i vidareutbildning för att få en annan syn på teknik. Att 

inte se det som ett hinder, utan som en möjlighet och att det inte alltid behöver vara det svåra 
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utan att det räcker med det enkla. Eftersom pedagogers kunskaper om teknik visade sig vara 

bristfällig skulle vidareutbildning vara en chans för dem att utveckla sina kunskaper. 

 

Trots att pedagogerna kanske har erfarenhet eftersom de läst olika kurser och gått 

vidareutbildningar så visar diagramet att de ändå inte har tillräckligt med kunskaper eftersom 

80 % av dem inte tycker att de har tillräckligt med kunskaper om teknik och bara 20 % av 

dem tycker att de har det. Detta tyder på att det är viktigt med vidareutbildningar eftersom 

resultatet även visar att vidareutbildningar och kurser väcker intresse hos pedagogerna och att 

de vågar mer efter avslutad vidareutbildning och kurs. Det har alltså gett dem mer givande 

tillämpningar. 

 

Genom studiens resultat blev det även påtagligt att teknik inte enbart är något pedagoger alltid 

planerar att göra, utan att det även finns med hela tiden i vardagssituationer. Pedagoger 

behöver därför vara med barnen och finnas till hands och benämna teknik på olika sätt, både 

när det gäller stora och små barn. Är pedagoger delaktiga i barnens utforskande och ibland 

sätter på sig teknikglasögonen kan vi pedagoger utmana och stimulera barnen i deras lärande. 

Detta är något som läroplanen för förskolan tar upp, att förskolan ska lägga grunden för ett 

livslångt lärande (Skolverket, 2011). 

 

I studiens resultat har det slutligen framkommit att liksom för ca 2,5 miljoner år sedan, då 

teknik och innebörden av att vara människa började bli intimt förknippade med varandra, så är 

vi även i dagens samhälle beroende av teknik och för att få förståelse om hur vårt samhälle är 

uppbyggt. Det är där med viktigt att pedagoger lyckas engagera och entusiasmeras barnen så 

att de tycker det är roligt med teknik och därmed förbereda dem för vårt teknologiska 

samhälle.  

 

Studiens relevans till förskollärarprofessionen  

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger arbetade med teknik i förskolan för att 

uppnå de reviderande målen i läroplanen. Hade de tillräckligt med erfarenheter och kunskaper 

inom området eller tyckte de att deras erfarenheter och kunskaper inte räckte till? Avsikten var 

även att ta reda på om vidareutbildning i teknik kunde väcka intresset och ge mer givande 

tillämpningar inom förskolans verksamhet. Detta är relevant till förskollärarprofessionen 

eftersom det är viktigt att synliggöra om pedagoger har tillräckligt med erfarenheter och 
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kunskaper för det läroplanen anser ska arbetas med och uppfyllas. I resultatet framkom det att 

pedagogerna arbetade på olika sätt för att uppnå målen i läroplanen och det som pedagogerna 

kom fram, till trots att de inte använder läroplanen när de planerar, är att de uppnår målen 

ändå genom vara närvarande och aktivt delta när barnen utforskar. Studien har även visat att 

det är vanligt att bli erbjuden vidareutbildning inom teknik men att det inte är ett självklart val 

för alla pedagoger att vilja delta i dem, vilket troligen påverkar deras arbete med teknik på ett 

negativt sätt. Det är därför viktigt att belysa vidareutbildningens relevans för att visa det som 

studien kom fram till, att vidareutbildningar kan ge pedagogerna för en annan syn på teknik 

och därmed förbättra sitt arbetssätt och i linje med det utmana barnen i sitt lärande. 

Fortsatt forskning 

Inom detta forskningsämne skulle förslag på vidare forskning vara att inrikta sig på barnen, att 

ta reda på hur de ser utforskar och undersöker teknik i förskolan och se om det stämmer 

överens med hur förskollärare anser att de uppfyller målen i läroplanen.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Samtyckesblankett                         
 

Här med samtycker jag till att medverka i studien som handlar om hur 

förskollärare arbetar med teknik i förskolan för att uppnå de reviderande målen i 

läroplanen och om de har mycket erfarenheter och kunskaper inom området. 

Mitt deltagande är frivilligt, och jag är informerad om att jag när som helst kan 

avbryta min medverkan utan att det får några som helst negativa följder. Min 

medverkan är anonym, och det kommer heller inte att framgå i studien vilken 

kommun eller förskola jag verkar i. De uppgifter som jag lämnar kommer att 

besvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Den information 

jag lämnar kommer endast att använda till detta examensarbete. Jag är medveten 

om att slutversionen är offentlig.  

 

Ort och Datum____________________________________________________ 

 

Informant________________________________________________________ 

 

Student__________________________________________________________  
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Bilaga 2, Intervjufrågor 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med teknik i förskolan för att 

uppnå de reviderande i läroplanen och om de har mycket erfarenheter och kunskaper inom 

området. 

Bakgrund och erfarenheter 

- Hur länge har du jobbat inom förskolan? 

- Vad har du för utbildning? 

- Anser du att du har tillräckligt med kunskaper om teknik? 

- Har du blivit erbjuden någon vidareutbildning/kurs inom teknik? 

Om ja  

- Vad innefattade den? 

- Har den inspirerat dig till att arbeta mer med teknik? Och i så fall på vilket sätt? 

Om nej 

- Skulle du vilja det? Vad skulle du i så fall vilja att kursen innehöll för ny kunskap 

inom området? 

Pedagogers syn på teknik i förskolan: 

- Vad är teknik i förskolan för dig? 

- Anser du att det är viktigt med teknik i förskolan? 

- Hur upplever du dina kollegors inställning till teknik i förskolan? 

- Vilka tankar har du kring hur läroplanen för förskolan tar upp arbetet med teknik i 

förskolan? 

- Vilka kopplingar ser du till de andra målen i läroplanen och förskolans uppdrag i sin 

helhet?  

- Vilka hinder och möjligheter upplever du angående teknik i förskolan? 

- Upplever du att det är någon skillnad med att arbeta med teknik med stora eller små 

barn? 

Pedagogers arbete med teknik i förskolan: 

Generella frågor 

- Hur upplever du barnens attityd till att arbeta med teknik? 

- Vad anser ni skulle behövas för att öka barns möjligheter till teknik i förskolan? 

- När du ska planera teknik i barngruppen, vad utgår du från då? 

 

Tack för visat intresse! 

 

 

 

 
 


