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Abstract 

The purpose of my study is to clarify what views the educators have on the topic of 

technology and how they work with technology in preschool.  The study is based on 

qualitative interviews from eight active educators.  The study's questions are: what are the 

educators for views on technology in preschool? How do educators work with technology in 

preschool? 

The result of my study shows that teachers are using technology in their day-to-day activities. 

We need to awaken the children's interest more for technology. The educators feel they have 

too little knowledge of the subject. The results show that even though they have different 

backgrounds and trainings they have slight knowledge of the subject. The result also shows 

that there serous problems whit technology in preschool, that it is a topic that one does not 

have knowledge of, even though it is included in the curriculum. The educators find it 

difficult to work with the subject due to lack of skills. There is a lack of material and they 

don't know how to use the environments that exist in the preschool. This makes the topic 

difficult to work with in preschool. 

 

 

 

Keywords technology, preschool, educators. 

 

 

  

 

 

 

 



Sammanfattning 

Syftet med min studie är att få klarhet om vilken syn pedagogerna har på ämnet teknik och 

hur de jobbar med teknik i förskolan. Undersökningen har sin grund i kvalitativa intervjuer 

från åtta verksamma pedagoger.  Studiens frågeställning är: Vad har pedagogerna för syn på 

teknik i förskolan? Hur arbetar pedagogerna med teknik i förskolan? 

Resultatet i min studie visar att pedagogerna har med teknik i den dagliga verksamheten. Man 

behöver väcka barnens intresse mer för teknik. Pedagogerna anser att de har för lite kunskap 

om ämnet. Resultatet visar att trots att de har olika bakgrunder och utbildningar så har de svag 

kunskap om ämnet. Resultatet visar även på att det finns allvarliga brister med teknik i 

förskolan, att det är ett ämne som man inte har kunskap om, trots att det står med i läroplanen. 

Pedagogerna har svårt att jobba med ämnet på grund av bristande kompetens. Det saknas 

material och de vet inte hur man ska använda miljöerna som finns i förskolan. På så sätt blir 

ämnet svårt att jobba med i förskolan. 

Nyckelord teknik, förskola, pedagoger 

  



Förord. 
 

Innan jag började med mitt examensarbete viste jag inte riktigt hur pedagogrena tänkte kring 

ämnet teknik. Jag hade hört lite grann när jag var ute på mina VFU perioder att det pratades 

om hur svårt de tyckte att teknik är. På så sätt växte idén fram om att skriva om hur pedago-

gerna tänker kring ämnet teknik och hur de jobbar med teknik i förskolan.   

  

Jag vill tacka förskolecheferna och pedagogerna för att jag fick komma och intervjua. Utan er 

pedagoger hade jag inte kunnat genomföra min studie. 

 

Jag vill speciellet tacka min underbara familj som har under denna period under mitt liv haft 

en stor förståelse och hållit sig undan så att jag har kunnat få skrivit i fred. Tack så otroligt 

mycket. Det går inte att beskriv i ord hur mycket det har betytt. 

 

Sist men inte minst vill jag tacka mina klasskamrater Rebecca Hagström, Emelie Berg och 

Marina Bohlin för all stöttning, goda råd, men framför allt för alla skratt som har kommit un-

der dessa veckor som har varit tuffa. Utan ert stöd hade jag nog gett upp.  

 

Tack alla som har funnits vid min sida och stöttat mig.  

 
Jeanette Elfström 
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Inledning 
 

När man pratar om teknik i förskolan märker man av att pedagogerna i verksamheten inte 

känner sig bekväma med ämnet. Många tycker att det är svårt och att man ska lösa en massa 

problem. Detta är något som jag har upptäck när jag har varit ute och vikarierat i 

verksamheterna. När man nämner ordet teknik så får många minnen tillbaka från grundskolan 

när man hade naturkunskap och satt inne i salar med böcker och gjorde experiment och man 

förstod inget. Många pedagoger som jobbar i förskoleverksamheten är utbildade innan 

läroplanen blev reviderad år 2010 och de har då inte fått någon vidareutbildning. De känner 

att man inte kan ämnet. När jag har varit ute i verksamheten och visat på lite experiment man 

kan göra inom teknik har jag märkt att barnen tycker att det är roligt och att även pedagogerna 

har sagt, men det är ju inte så svårt. Man ska ju inte lära ut avancerad teknik utan man ska 

göra barnen nyfikna på ämnet. Ta upp det som finns i vardagen och den dagliga 

verksamheten. Varför arbetar inte pedagogerna kring ämnet? Har det med att det finns 

okunskap om ämnet eller finns inte intresset alls hos pedagogerna? Läroplanen säger: 

 Utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen, hur enkel teknik fungerar. 

Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika 

tekniker, material och redskap. 

Pedagogerna ska sträva efter att barnen stimuleras och utmanas i ämnet teknik 

(Skolverket, 2014). 

Tekniken är en viktig del i vår vardag. Vi omges av teknik hela tiden och då är det bra att ha 

en förståelse av det. Det kan vara roligt för barnen att veta hur de fem enkla maskinerna har 

påverkan på oss än idag. Tillexempel hävstången som idag används som gungbräda. Man kan 

göra en våg av en galge. Kilen som idag är en gaffel. Det finns mycket i vardagen som man 

kan använda som teknik i verksamheten. Får man upp barnens nyfikenhet så är det bra om 

pedagogerna har kunskap om ämnet och kan hjälpa till att utmana barnen så att de forskar 

vidare i det. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur pedagogerna arbetar med teknik i 

vardagen med barnen i förskolan, samt hur pedagogerna tänker runt teknik som ämne när det 

står med i läroplanen. 

 

Frågeställningar 

Vad har pedagogerna för syn på teknik? 
Hur arbetar pedagogerna med teknik i förskolan?  

Hur pedagogerna grundlägger nyfikenheten hos barnen i förskolan? 
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Forskning och litteraturgenomgång 
 

Teknik 

 
Ordet kommer från grekiskans techne och betyder konst eller hantverk. Artefakter har en stor 

roll inom tekniken. Artefakter är de föremål som tillvekats av människor, med hjälp av 

människors samlade kunskap. Idag när det ska tillverkas behövs det många människor med 

olika kunskaper för att tillverkningen ska kunna ske (Bjurulf, 2011).  

Det finns två huvudsakliga innebörder när det gäller teknik. Den första är avancerade 

produktions och utvinnings metoder som bygger på omvandling och utnyttjande av naturens 

egna energiresurser och där det inte är så mycket mänsklig kraft bakom. Den andra är att 

teknik är ett praktiskt tillvägagångssätt vid utövande av något, med mycket mänsklig kraft 

bakom. Maskiner, verktyg och redskap är teknik som man använder dagligen. För att 

människan ska behärska naturen behövs teknik även när man ska behärska den fysiska miljön 

(Blomdahl, 2009). 

 

När man går tillbaka i historien för att titta på vad teknik är så finner man att teknik är 

maskiner, redskap och verktyg, tillämpad naturvetenskap. Teknik är människans metod att 

behärska naturen och den fysiska miljön. Det är människans metod att tillfredsställs sina 

behov genom att använda fysiska föremål, och bearbeta råmaterial för att öka deras 

användbarhet (Ginner, 1996). 

 

De fem enkla maskinerna, det vill säga lutande planet, hävstången, skruven, hjulet och kilen 

har vi mycket att tacka för idag. Lutande planet hade man som hjälp för att frakta stora 

stenblock när man byggde; idag är det exempelvis en trapp eller rutschkana. Hävstången hade 

man för att få mer kraft för att häva stora stenblock fick mer. Idag när man använder en 

hävstång så använder man exempelvis en spade eller ett järnspett. Skruven var till stor hjälp 

för att lyfta vatten från ett ställe till ett annat. Idag används skruven till att bygga eller vispa 

exempel en elvisp. Det första hjulet var en drejskiva med hål i mitten. Idag har man hjul till 

bilar, tåg, mm. Kilen användes för att få isär stora stenblock när man byggde pyramider. Idag 

är en kil exempelvis en yxa. Utan de fem enkla maskinerna hade vi inte fått den tekniska 

utvecklingen som vi har idag (Sundin, 2014). 
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Teknik i förskolan 

Enligt Bjurulf (2013) har vi kommit så långt i samhället att vi har blivit beroende av teknik 

och att tekniken fungerar. Detta innebär att vi måste utveckla intresset för teknik redan när 

barnen är små. Barnen behöver kunskap och utveckling inom teknik så att de kan förstå 

omvärlden och samla in kunskap som behövs för deras lärande. Pedagogerna behöver 

använda ordet teknik ofta i verksamheten så att barnen kan urskilja vad det innebär i deras 

omgivning. Barnens teknik i sin omgivning är exempelvis att cykla, gräva i sandlådan, åka 

rutschkana och klippa i papper. Tekniken i barnens vardag ska vara roliga och positiva 

upplevelser. Dessa exempel är artefakter som har utvecklats av människan för att 

tillfredsställa eller framkalla behov. Uppgiften som pedagogen har är att få barnen 

intresserade och att det finn olika varianter av dessa artefakter. Man kan visa på att spadarna 

ser olika ut eller att det finns både höger och vänster sax, att föremålen ser olika ut men har 

samma konstruktion. Man kan även visa barnen att det finns olika modeller på föremålen och 

uppmärksamma barnen på att samma problem kan lösas på många olika sätta. Barnen blir då 

medvetna om att det inte finns givna lösningar på problemen som uppstår, som då indikerar 

att de på sikt kunna vara med och påverka utvecklingen av artefakterna. Om barnen får prova 

på olika övningar i problemlösningar får de positiva upplevelser när de lyckas att lösa 

problemen var och en på sitt sätt. Pedagogernas uppgift är då att uppmärksamma barnen på 

sitt tillvägagångssätt, valet det har gjort och de utmaningarna de har löst stärker då barnens 

självkänsla. Det finns forskning på att barns olika kunskaper och färdigheter grundläggs i 

förskoleverksamheten. Det är viktigt för barn att få uppleva och få hjälp och stöd med teknik 

så att det väcks ett intresse (Bjurulf, Teknikdidaktik i förskolan, 2013). 

 

Pedagogerna har till uppgift att väcka barnens intresse för teknik. Barnen behöver inspireras 

eftersom att utvecklingen går fort framåt. Man har sett i forskning att det är flickor som man 

behöver väcka ett större intresse hos. Oftast är det kvinnor som jobbar i verksamheten så de 

måste tänka på att de är kvinnliga förbilder för barnen i verksamheten. Många inom förskolan 

följer inte läroplanen utan följer det de har lärt sig under sin utbildningstid, att teknik är svårt 

och abstrakt.  Men teknik är inte svårt, vi har det runt oss i vardagen hela tiden. Cykla, gå i 

trappor, dragkedja i jackorna är allt teknik som vi använder dagligen. Man tänker inte på att 

det är teknik, men när man sätter på sig ”teknikglasögonen” så får man oftast en aha-

upplevelse. Kunskap om teknik gör vardagen roligare. Om tekniken ska bli rolig och 

spännande måste man utgå ifrån barnens egna kunskaper och erfarenheter. För att synliggöra 

teknik i förskolan behöver man söka i litteratur och på internet efter information och 

experiment som väcker barnens intresse för teknik. Pedagogerna behöver vara lyhörda för 

barnen, vad de har för kunskap, hur det ser ut i närmiljön. Vad de har för frågor och vad de har 

sett innan i teknikämnet. Pedagogerna ska nu synliggöra och förstärka det barnen är nyfikna 

på. Barnen ska få upptäcka själva och pedagogerna ska finnas med som en hjälpande hand. 

Pedagogerna ska lyssna och svara på barnens frågor som uppstår under upptäckten som 

barnen gör. Som pedagog ska man inte vara rädd för att man inte har svaren, man får då ta 

reda på svaren tillsammans. Det är viktigt att förskolan har rätt material så barnen kan 

konstruera och experimentera. Teknik och fantasi går hand i hand (Björkman, 2005). 
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Forskning 

Enligt forskning finns det ett stort behov av att se på granskningen av målsättningar i lärandet 

av teknik och naturkunskap. Granskningen har skett inom andra läroplaner runt om i världen 

för att se hur man använder sig av teknik och naturkunskap i lärandet. Man ska kunna 

använda teknik i vardagen och förstå händelser och fenomen som man har runt om sig 

dagligen. Den naturvetenskapliga strukturen som finns handlar om att förstå sambandet 

mellan teori, verklighet och modelltänkande. Teknik handlar om människokunskap, det vill 

säga att kunskaper i detta ämne är viktigt för den demokratiska processen. Teknikens färdighet 

handlar om den tekniska metoden, att ställa hypoteser och göra modeller som sedan prövas i 

experiment. Det är processen som är det viktiga, inte hur man har nått dit. Barnen ska få 

förklara själva i processen. Att få förklara på olika sätt hjälper barnen att förstå sina egna 

problem och genom sin förståelse växer kunskapen fram genom historien som finns.  Om man 

säkrar grunden i teknik så lär sig barnen att förstå innehållet (Lindahl, 2003). 

 

 

När pedagogerna ska lära ut i förskolan måste man tänka på hur man ställer frågorna till 

barnen. Man kan inte ställa slutna frågor för då tror barnen att de måste ge rätt svar. För att få 

bästa resultat och diskussioner runt frågorna ska man ställa öppna frågor.  Barnens nyfikenhet 

och kreativitet ska föra barnen framåt i deras lärande, inte bli hämmade på grund av frågor 

som pedagogerna ställer på fel sätt. Det är bättre att barnen ställer frågorna och söker svaren 

med pedagogerna som stöd. På så sätt blir barnen delaktiga och målmedvetna i sitt lärande. 

Enligt läroplanen ska barnen få utveckla kunskap i olika ämnen. Läroplanens historia har 

fokuserat på barnens personlighetsutveckling i stället för barnens kunskapsutveckling. 

Fokusen har varit på ”vad barnen ska bli” i stället för ” vad barnen ska kunna”.  När 

regeringen bestämde att läroplanen skulle revideras har man tittat på det pedagogiska för 

förskolans verksamhet och barnens lärande blev det största innehållet i den nya läroplanen. 

Naturkunskapen blev ett av de nya ämnena i läroplanen och då ska man titta på barnens 

upplevelser och inte en massa obegripliga begrepp som finns i naturkunskap. Man ska ge en 

positiv bild och kunskap om problemlösning. Intresset för naturvetenska ska vara så intressant 

att man även väcker intresse för teknik som sakta introduceras i barnens vardag. När barnen 

ställer frågor är det utifrån barnens nyfikenhet och att de vill undersöka och förstå sambandet 

med sin omvärld(Thulin, 2009). 

 

Enligt forskningen behöver pedagogerna kunskaper för att kunna ge barnen 

teknikundervisning i verksamheten. Problemet som uppstår är att pedagoger som har en äldre 

utbildning efter att läroplanen reviderades 2010 inte har teknik i sin utbildning. Pedagogerna 

behöver därför utveckla sin förståelse för teknik. Med hjälp av sina erfarenheter och kunskap 

kan de hjälpa varandra att utföra tekniska aktiviteter och experiment, samt ta hjälp av barns 

nyfikenhet och de frågor som ställs för att baren är nyfikna och villiga att lära sig. De måste 

våga tro på sig själva och att de kan utföra tekniska experiment baserat på fakta. De bör dela 

erfarenheter med varandra. Man menar på att pedagogerna behöver mer kunskap och att man 

behöver forma utbildningen efter det, fokusera mer på teknik. Den kunskapen som 

pedagogerna behöver är att kunna se vad barnen behöver kunna inom teknik. Exempel på det 

är: muntlig planering, se syftet med en design och hur den ska användas. Barnen behöver 

också lära sig hur man ska använda verktygen och materiealet i sin design. Barnen lär sig 

genom att göra, inte när pedagogerna gör och barnen ser på. Det bästa sättet att lära sig på är 
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då barnen får konstruktionslådar att arbeta med. På så sätt lär sig även pedagogerna hur teknik 

fungerar. Det är viktigt att barnen kommer i kontakt med teknik i tidig ålder men då är det 

viktigt att pedagogerna har kunskap om ämnet. Forskningen visar på att pojkar ligger före 

med tekniken jämnfört med flickkor. En av orsakerna är att man anser att pojkar är mer 

tekniska och då är det viktig att pedagogerna lägger grunden i tidig ålder och att man fångar 

upp flickorna i verksamheten och gör dem intresserade. Läroplanen beskriver detta på ett bra 

sätt, flickor och pojkar ska erbjudas samma möjligheter. Man ska inte gå på könet utan 

intresse, kunskap och nyfikenhet. Pedagogerna behöver då fortbildning så att de kan 

undervisa i teknik i förskolan. En attitydsförändring behövs till teknik så att barnen kan 

utveckla sina tekniska kunskaper i dagen samhälle som bara blir mer och mer tekniskt 

(Axwall, 2013).  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Teoretiker 

 

Förskolan i Sverige är upp byggd på många teoretikers historia, vilket har resulterat i 

utformningen av läroplanen som finns i förskolan. I texten nedanför presenteras kort en av 

filosoferna som har haft ett starkt inflytande i förskolan. 

 

Vygotskij 

Jag har valt att titta på den sociokulturella teorin som Lev Vygotskij (1896-1934) utvecklade. 

Vygotskij forskade om barns lärande och utveckling. Grundteorin är att vi människor lär oss i 

samspel med andra människor och behöver verktyg för att utveckla tänkandets metoder. 

Vygotskij ansåg att språket var det viktigaste symboliska språket. Samspelsutveckling enligt 

den sociala utvecklingsteorin, så beror utveckling på samspel med andra människor. Kulturen 

som individen lever i formar en bild av verkligheten. Kulturella verktyg kan överföras från en 

individ till en annan på fyra olika sätt, där två första handlar om den proximala 

utvecklingszonen som innebär att barnen lär sig under vuxnas vägledning. Att utföra 

någonting själva. Det leder till en kognitiv utveckling där man lär sig individuellt i sin egen 

takt. 

1. Utveckling med hjälp av andra, t ex. föräldrar, pedagoger. 

2. Utveckling av själv. 

3. Internalisering, automatisering, fossilisering. 

4. Deinternalisering, återgång till tidigare steg. 

Han kallade den kulturella förståelsen och den kognitiva utvecklingen för internalisation, det 

vill säga att ta till sig andras tankar, värderingar och reaktionssätt (Kroksmark, 2011). 

Vygotskij menade att man lär sig i alla situationer. Det går inte att undvika att lära sig. Detta 

gäller både i förskolan och i det kulturella sammanhanget. Individerna befinner sig ständigt i 

förändring, invävd i ett kulturellt sammanhang som familj, vänner och samhälle. Den 
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sociokulturella synen på kunskap och lärande sker inte enbart inom individen utan också 

mellan individerna. Genom fantasins förmåga kan nya kombinationer av individernas 

erfarenheter skapas.  Man ser världen genom språket. Språket blir ett verktyg eller ett redskap 

för tänkande. Språk och symboler förmedlar individens tänkande, vilket leder till 

kommunikativa utmaningar (Elfström, o.a. 2014). 

 

Metod 
 

I den här delen beskrivs detta val av metod och urval till intervjuerna som gjorts, samt hur de 

har genomförts och hur bearbetningen har gått till. När man intervjuar finns det ett etiskt 

ställningstagande som man måste förhålla sig till. Dessutom presenteras här validitet och 

reliabiliteten av intervju. 

 

Val av metod. 

De finns två olika metoder att intervjua på, de kvantitativa eller kvalitativa 

intervjuerna(Brymam,2011). I den här forskningen passade den kvalitativa intervjun för att ta 

fram pedagogernas funderingar kring ämnet teknik. Semistukturerade intervjumetod användes 

på pedagogerna, på så sätt kan man ställa följdfrågor. I denna intervjumetod har man 

kortfattade frågor som gör det lättare för pedagogerna att förstå frågorna, men svaren kan bli 

långa beroende på den bakgrund och erfarenhet pedagogen har. 

Urval 

När intervjuerna gjordes blev både förskollärare och barnskötare intervjuade. Det fanns de 

som hade lång erfarenhet och de som var relativt nyutbildade. Det fanns även några utan 

utbildning. Tyvärr fanns det inga manliga pedagoger att intervjua. Alla tre förskolor som 

intervjuerna gjordes på är kommunala och i olika kommuner. Jag kände inte till några av de 

pedagoger som intervjuades sedan tidigare. 
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Förskolorna som besöktes 

Förskola 1  

Har fem avdelningar och ligger i ett mindre samhälle i en mellanstor kommun. Förskolan 

flyttade till nya lokaler för ett par år sedan. Tidigare fanns förskolan i lokaler som inte 

fungerade för verksamheten. Det var då mindre med avdelningar. Efter flytten har det 

tillkommit avdelningar och mer personal. 

Förskola 2  

Har en avdelning på en mindre ort i en mellanstor kommun och har funnits på orten ett antal 

år. Är lite trångbodd beroende på barnantalet men har tillgång till utegård, gymnastiksal och 

har skogen runt knuten. 

Förskola 3 

Har fem avdelningar och ligger i en mindre kommun. Förskolan har haft samma lokaler i 

många år. Det är väldigt slitet så det kommer att byggas nya lokaler, så personalen har olika 

tillfälliga lösningar på hur verksamheten ska fungera dagligen. Detta gäller både barn och 

personal.  
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Pedagogerna som intervjuades  

 PA PB PC PD PE PF PG PH 

Förskola 1 X   X     

Förskola 2  X     X  

Förskola 3   X  X X  X 

Förskollärare  X  X  X  X 

Barnskötare   X  X    

Övrig utbildning X        

Outbildad       X  

Arbetade år i förskola 

1-10 år X 

 

 

      

X 

 

11-20 år  X    X   

21-30 år   X X X   X 
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Genomförandet 

När intervjuerna skulle göras togs det kontakt med förskolecheferna i de olika kommunerna. 

Förklaring gjordes om vilket syfte intervjun hade. Cheferna i sin tur tog kontakt med de som 

skulle intervjuas och mejlade tillbaka vilka som ställde upp på intervjuerna. I mejlet stod det 

namn och nummer på pedagoger som kunde tänkas ställa upp på intervjun. Innan intervjuen 

gjordes fick pedagogerna läsa en presentation vad som skulle ske under intervjun (bilaga 1).  

Vetenskapsrådet (2011) har fyra forskningsprinciper som man måste förhålla sig till när man 

forskar. De fyra forskningsprinciperna är: 

1. Informationskravet 

2. Samtyckeskravet 

3. Konfidentialiteskravet 

4. Nyttjandekravet  

Informationskravet innebär att alla som skulle intervjuas fick information om hur intervjuen 

skulle gå till och vad som skulle ske under intervjuen. Samtyckeskravet innebär att de som 

skulle intervjuas fick information om att intervjuen var frivillig och kunde avbrytas när som 

helst men även att man inte behöver svara på alla frågor om man inte vill. 

Konfidentialitetskravet: uppgifter om de personer som är med ska hanteras med största 

konfidentialitet. Personuppgifterna ska förvaras så att ingen utomstående får tag på dem. 

Därför har det gjorts en avkodning av pedagogerna och förskolorna och alla anteckningar 

kommer att förstöras. Detta kommer att ske efter att detta arbete är godkänt. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som har samlats in om den enskilda personen endast 

får användas i forskningssyfte och inget annat(Vetenskapsråden, 2011).  

 

Intervjuerna skedde på respektive arbetsplats där pedagogerna jobbade. Detta gjordes så att 

pedagogerna skulle känna sig trygga och bekväma under intervjuen. Intervjuerna skedde i 

lokaler där det var ledigt exempelvis, målarrum eller där barnen och pedagogerna satt och åt 

mat. Alla pedagoger kände sig avslappnade trots störningsmoment.  

 

Intervjuerna spelades inte in för det var pedagoger som kände sig nervösa över det. Intervjuen 

blev då nerskriven på papper. Detta innebär att det blev stunder som man satt tyst medan 

skrivande skedde. Jag upplever att pedagogerna tänkte mer under tystnaden och gav mig mer 

informativa svar på frågorna och på så sått fick jag ut mer per fråga. 

 

 

Bearbetning av intervju 
Efter varje intervju som jag hade gjort på de olika förskolorna satte jag mig och gjorde en 

sammanfattning av varje intervju. Eftersom att inte inspelning skedde så var det tvunget att 

göras direkt så att man inte glömde bort något som sagts. Man får ju inte med allt när man 

sitter och skriver ner svaren. Fördelen med att skriva ner svaren är att man kan sitta och 

jämföra svaren och se den röda tråden lättare (Bryman, 2011). 

 

Validitet/reliabilitet. 
Reliabilitet är frågan om hur undersökningen blir detsamma om undersökningen skulle göras 

igen. Om den påverkas av slumpartade eller tillfälliga händelser. Validiteten går ut på om 
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bedömningen av slutsatens som framställts från en undersökning hänger ihop eller inte 

(Bryman, 2011). 

Är allt material insamlat på samma sätt eller skiljer det sig från intervju till intervju. Har man 

gjort välformulerade frågor som täcker de allra viktigaste aspekterna som är relevanta för 

forskningen. Reliabiliteten innebär att man har gjort mätningen korrekt och att man kan lita på 

materialet man har fått fram. Har allt material samlats in på samma sätt eller har sättet varierat 

under intervjun? Ger resultatet en sann bild av det som har undersökts. Man måste titta på om 

resultatet täcker hela området som man har undersökt. Reliabiliteten är att man mäter på rätt 

sätt och validiteten är att man mäter rätt saker. Är det rätt utfört och är sammanställningen rätt 

gjorda och att beräkningen är rätt utförda det vill säga reliabiliteten (Johansson och Svedner, 

2011). I en kvalitativ intervju är det svårt att få trovärdiga intervjuer eftersom det är de olika 

svaren man vill åt. Därför är det viktigt att intervjuerna blir så lika som möjligt vid varje 

intervjutillfälle. Om man inte är van att göra intervjuer kan de första intervjuerna bli lite svåra 

att genomföra. Intervjuerna känns övertygande utifrån svaren och förutsättningarna 

pedagogerna har i dagens verksamhet. 

 

Resultat och analys 
 

Här presenteras resultatet från intervjuerna med pedagogerna dessutom kopplas analysen av 

resultatet till befintlig litteratur. 

 

Pedagogernas syn på teknik 

 

Finns med i den dagliga verksamheten (samtliga pedagoger). 

 

När pedagogerna fick frågan ”vad har du för syn på teknik?” (bilaga 2) så var svaren 

någorlunda lika.  

 

Pedagog A teknik ingår mycket i vardagen och i den fria leken. Olika byggtekniker. När 

barnen målar får de prova på olika målartekniker. I de styrda aktiviteterna gör man olika 

experiment. 

Pedagog B problemlösningar som underlättar för människan. Med det menas maskiner och 

verktyg. Olika sätta att lösa problem för just den människan. Göra det enkelt för sig. 

Pedagog C teknik är en massa experiment.  

Pedagog D det vi gör för att underlätta i vardagen. Det finns fullt med teknik i den vardagliga 

verksamheten som man inte tar till vara på.  

Pedagog E tycket att det är spännande med teknik. Man kan göra en massa roliga experiment. 

Det finns mycket i vardagen så materialet har man runt sig. Kan börja plocka isär en bil och se 

hur den fungerar. 
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Pedagog F ser teknik som utforskande i olika material och leksituationer barnen befinner sig 

i. Gör man det här händer det här, men vad händer om man gör på ett annat sätt.? Finns olika 

material så barnen kan prova sig fram. Barnen stimuleras då på olika sätt och följdfrågor 

kommer. Man uppmärksamar tekniken i vardagen. Teknik är ett ämne som måste färskas upp. 

Pedagog G synen på teknik är när barnen bygger lego eller cyklar. Barnen testar sig fram.  

Pedagog H tycker det är spännande med teknik. Behövs uppmärksammas mer i vardagen. 

Vill även kunna mycket mer om ämnet. 

 

Analys av pedagogernas syn av teknik 

Teknik är en del av vardagen men man måste väcka barnens intresse mer för teknik och även 

de tekniska yrkena. Speciellt gäller detta för flickor som behöver mer inspiration för att förstå 

att de är minst lika viktiga i den tekniska utvecklingen som pojkar är. De kvinnliga 

pedagogerna behöver bli bra förbilder inom ämnet teknik(Förskolan, 2005). Många av 

pedagogerna tycker att det är svårt att jobba med teknik för att det inte ligger i deras natur 

kring tekniska ämnen. De menar på att männen har en fördel där. Yrket är kvinnodominerat 

och på så sätt ska man vara förebilder, vilket inte är det lättaste när man inte har kunskap. 

Brist på kunskap gör det lite svårare att inspirera flickorna i verksamheten. Man behöver få en 

vardagsförståelse för tekniken i förskolan.  Som pedagogerna säger så har man teknik i 

vardagen runt sig hela tiden. Man cyklar eller skär med en kniv när man äter. Man måste bli 

mer uppmärksam på just ämnet teknik. När pedagogerna experimenterar med barnen blir ofta 

lösningarna baserat på pedagogernas egna erfarenheter. Pedagogerna utgår från egna 

erfarenheter och lägger till nya erfarenheter och skapar då en förklarning (Lagerholm, 2009). 

Många tar fram färdigt material som redan finns i verksamheten. Man har inte tiden att få 

fram nytt material eftersom barngrupperna är stora och man hinner inte med att planera. 

Det finns inget som är rätt eller fel med teknik. Om ett experimentresultat blir ett annat än vad 

som står i beskrivningen innebär ju inte att det är fel resultat man har fått. Det som är viktigt 

är själva händelsen och inte resultatet som står i beskrivningen. Experimentet behöver göras 

flera gånger för att se om det blir samma resultat eller om resultatet ändras(Persson-Gode, 

2008). Pedagogerna gör inte så mycket experiment med barnen för det finns med i vardagen 

och om kunskaperna inte finns så nöjer sig pedagogerna med att när man nämner ordet teknik, 

så säger man att det finns med i vardagen. Barnen får göra mycket i den fria leken och 

kommer det upp frågor, ja då kan man börja göra experiment med barnen. Det är inget man 

som pedagog börjar med själv. De nämner också att man är rädd för att göra fel i 

experimenten och då är det lättare att låta bli att experimentera. 

För att kunna förstå teknik och barnens teorier och frågor behöver pedagogerna vara kunniga i 

ämnet. Många pedagoger tar fram färdigt material som man jobbar på för att de har inte 

tillräckligt med kunskap om ämnet. På så sätt blir lärandet mer empiriskt. När barnen har en 

teori rycker ofta pedagogerna på axlarna eller skrattar bort det för att de har någon kunskap 

om ämnet. Pedagogerna tycker att barnens teorier helt enkelt är för osannolika för att kunna 

tas på allvar (Elfström, o.a. 2014). Att barnen kan mer skrämmer pedagogerna. Det är ju 

pedagogerna som ska lära barnen. Men varför inte dra nytta av att barnen kan och då visa de 

andra barnen. Barn lär barn. Då kan ju även pedagogerna lära sig och kanske kan tycka att 

teknik är roligt. 
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Många av pedagogerna gör det enkelt för sig i vardagen. De tar fram färdigställt material som 

Elfström (2014) nämner. Det blir då enklare för pedagogerna att hantera ämnet teknik. 

Eftersom läroplanen(Skolverket, 2014) innehåller många strävansmål så är det svårt för 

pedagogerna att ha ordentligt med kunskap inom alla ämnen och områden som står med i 

läroplanen. Att kunna lite om mycket är bättre än att inte kunna någonting alls. Det finns 

många pedagoger som kan lite om allt och på så sätt får man verksamheten att fungera och det 

täcker upp strävansmålen i läroplanen(Skolverket, 2014).  

 

Thulin (2009) menar på i sin forskning att pedagogerna behöver kunskapsförmåga inom 

ämnet teknik för att kunna ge barnen en bra grund i detta ämne. Hon säger också att det finns 

ett problemområde med de äldre pedagogerna som är utbildade utan teknik i sin utbildning. 

De har inte kunskapen om att lära ut teknik. Det ser man i intervjuerna med pedagogerna, att 

de tycker det är svårt att jobba med teknik i förskolan för kunskapen är så låg. Pedagogerna 

säger ofta att teknik finns i vardagen, vilket är deras syn på teknik. Man konstruerar och 

benämner begrepp, men det är inte så mycket mer man gör i förskolan. Det syns i forskningen 

att pedagogerna har oerfarenhet av ämnet. Något som genomsyrar de pedagoger som 

intervjuades. För lite kunskap och ingen kompetensutbildning. Synen blir då teknik i 

vardagen. 

Hur pedagogerna jobbar med teknik i förskolan. 

När samtliga pedagoger fick frågan ”hur jobbar du med teknik i förskolan?” (bilaga 2) så sa 

samtliga att det finns med i den vardagliga verksamheten. Pedagog H, B och A pratade om att 

man använder begrepp och benämningar som rör ämnet teknik. Man utmanar barnen när de 

bygger och konstruerar genom frågeställningar, för att få en diskussion kring ämnet. Man har 

med tekniken i vardagen som man inte tänker på. Inom förskolan och läroplanen har man 

olika teman och det har man haft enligt pedagog F och G, exempelvis med hållbar utveckling. 

Man har också haft olika temandagar, som när det är förskolans dag så har pedagog E varit 

med och gått runt med barnen på olika stationer som har haft med teknik att göra. Barnen har 

då fått olika uppdrag som ska göras och med pedagogernas handledning har de fått bygga och 

konstruera. Pedagog A, C och D säger att man har med teknik i den fria leken som när de 

bygger med lego eller gräver i sandlådan. Den fria leken är inte styrd och ingår i vardagen och 

då speciellt för de mindre barnen som har mer fri lek än de äldre barnen som har mer styrda 

aktiviteter inom ämnet teknik. 

 

 

Analys av hur pedagogerna arbetar med teknik i 

förskolan 

Man har blivit bättre med att ha teknik i vardagen i verksamheten, men det räcker inte. Man 

kan inte bara jobba med detta sporadiskt. Det behöver finnas med i alla delar av 

verksamheten. Som (Elfström, o.a. 2014) menar på kan man inte experimentera bara lite 

ibland för att man kommer på att man inte har haft teknik tillräckligt med barnen. Man 

behöver göra samma experiment flera gånger så att barnen får en kunskap om att svaret inte 
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blir det samma varje gång. Det är upplevelsen barnen behöver, förstå vad som händer och 

sedan kunna ta med sig kunskapen vidare till andra kunskapsområden. 

 

Pedagogerna har inte samma kunskapsnivå inom teknik och alla tycker inte att det är roligt 

med teknik, men det finns de pedagoger som tycker att det är roligt med teknik och driver på i 

verksamheten. De vill att barnen ska lära sig teknik och de försöker även få med sig de andra 

pedagogerna som tycker det är mindre roligt. När pedagogerna känner att de inte har 

tillräckligt med kunskap inom ämnet teknik blir det automatiskt att de inte jobbar med ämnet 

för de vet inte hur man ska göra. Det är nu som pedagoger med mer kunskap om ämnet 

kommer in och ger barnen kunskap och gör experiment. På detta vis får barnen kunskap om 

vad som händer i ett experiment och hur de får kunskap om hur de kommer fram till ett 

resultat i teknik (Persson-Gode, 2008). Arbetet med teknik i förskolan blir mest 

vardagsteknik. Det som finns just där och då. Barnen bygger lego eller gungar gungbräda. 

Litteraturen säger en sak men verkligheten säger en annan. Och allt beror på att pedagogerna 

anser att de har för lite kunskap om teknik. 

 

 

Pedagogernas tolkning av läroplanen. 

När läroplanen reviderades år 2010 kom det till nya ämnen som ska vara med i verksamheten. 

Teknik har funnits med i den tidigare läroplanen men efter revideringen blev den mer synlig. 

Det visar sig att pedagogerna inte har så mycket kunskap inom vissa ämnen och att teknik är 

ett av dem. De som utbildade sig innan år 2010 har inte teknik med i sin utbildning. Att man 

reviderade läroplanen var för att man ville få förskolorna mer jämnlika i Sverige (Bjurulf, 

Teknikdidaktik i förskolan 2013).  Pedagog A säger att man har tänkt mycket kring läroplanen 

och att man har med den i samlingar och då tittar på vilka strävansmål man ska uppnå. På så 

sätt får man med det flesta strävansmålen under ett läsår. Blir barnen intresserade av ett visst 

strävansmål som man har lyft fram i verksamheten så gör man ett tema kring ämnet. Många 

av pedagogerna som blev intervjuade känner att de inte har ämneskunskapen med sig 

eftersom de inte har fått med sig det i sin utbildning. Samtliga pedagoger tycker att de kan för 

lite och vill ha fortbildning i ämnet på grund av att det är så mycket teknik i vardagen, nu 

exempelvis ipad. Pedagog F tycker att man ofta behöver färska upp minnet och vill gärna 

kunna använda olika begrepp som rör teknik. Får pedagogerna kompetensutbildning har det 

en stor betydelse för verksamheten och framförallt för barnen som får positiva erfarenheter av 

ämnet teknik. Genom kompetensutbildning kan pedagogerna på ett avsiktligt sätt lära barnen 

utveckla sina förmågor och nyfikenhet som står med i läroplanen (Bjurulf, Teknikdidaktik i 

förskolan 2013). Många pedagoger menar på att det är många strävansmål som man ska 

uppnå i verksamheten och att det inte riktigt funkar i barngruppen. Det finns inte vikarier att 

få tag på när man ska planera eller bara styra upp barngruppen. Då blir det lätt att man inte 

gör vissa saker eller teman som man inte har tillräckligt med kunskap om, och teknik är just 

ett sådant ämne enligt pedagog F. 
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Analys av pedagogernas tolkning av läroplanen. 

När barn utforskar är det viktigt med hypoteser, speciellt inom teknik där lösningarna kan bli 

olika beroende på vem som utför experimentet och hur man tolkar beskrivningen. En hypotes 

är ett möjligt svar på frågan. Det är viktigt att hypotesen är undersökningsbar och att det ska 

finnas ett påstående redan. En hypotes grundar sig i en teori som redan finns. Hypotesen 

måste kunna bekräftas eller visa sig vara fel (Elfström, o.a. 2014). När barnen experimenterar 

och funderar över sina lösningar och får svar på sina frågor som ställs under experimenten, ser 

de om hypoteserna stämmer. Följfrågorna blir då om hypotesen är den rätta eller inte. När 

man är i förskoleverksamheten behöver inte hypoteserna vara så svåra. Man kan exempelvis 

göra såpbubblor och utifrån det titta på vad som händer med såpbubblan när det blåser och om 

det är kallt ute. Man kan också titta på varför flyter såpbubblor (Persson-Gode, 2008). För att 

barnen ska kunna ställa hypoteser behövs det erfarenheter och upplevelser att utgå ifrån. 

Barnen behöver ha språketför att få en viss begreppsuppfattning. För att barnen ska ha det 

behöver pedagogerna jobba med teknik och begrepp ofta i verksamheten, så att barnen känner 

igen begrepp och på så vis kan ställa hypoteser. När barnen är små är det själva upplevelsen 

de får med experimenten och när de blir äldre kan pedagogerna utmana och göra 

experimenten lite svårare (Lättman-Masch, o.a. 2014). Den kunskap och lärande som barnen 

får i förskolan tar de med sig upp i skolan och vidare till det vuxna livet. Förskolan lägger 

grunden för ständigt lärande och kunskap som man utvecklar hela livet(Skolverket, 2014). 

Pedagogerna menar på att det är svårt att lägga en grund i förskolan när man inte har kunskap 

om vissa ämnen. De menar att man har många strävansmål som ska jobbas efter. Då är det lätt 

att inte jobba med de ämnen som man har lite eller ingen alls kunskap om. Läroplanen säger 

att det är bara strävansmål men strävansmålen påbörjas inte ens på grund av oerfarenhet från 

pedagogernas sida. Man försöker få med alla strävansmål som står i läroplanen. Man tar upp 

det ofta i samlingarna och är det något barn som blir intresserade startar man ofta upp ett tema 

kring just det strävansmålet. 

 När man tittat på de olika miljöerna som finns på förskolan så hittar man inget speciellt för 

teknik. Det kan finnas något hörn med lego, eller ute på gården finns det brädor och några 

kabeltrummor så att barnen kan bygga sig en gungbräda (Brage och Linde, 2008). 

Pedagogerna tycker att det inte finns någon bra litteratur och behöver tips om det. De anser att 

de inte har tid att leta upp det själva eftersom barngrupperna är stora och man hinner inte ha 

planeringstid. I dagens läge finns det en massa litteratur som visar på att det är lätt att 

experimentera. Exempelvis så finns det en bok som heter Labba i förskolan (Ginner, 2014). 

Alla experiment som står i boken innehåller lätta experiment så man slipper specialutrustning. 

Materialet som används kan hittas i skafferiet. Det finns inga riskmoment och det ska kunna 

utföras med hela barngruppen (Singer, 2014). 

  

Pedagogerna lägger grunden i förskolan. 

När man är i verksamheten som pedagog ska man ta till vara på barnens nyfikenhet och frågor 

som de ställer. Speciellt när det kommer till teknik. Tekniken är något som finns med i det 

dagliga och man behöver även lyfta fram ämnet så att barnen blir bekväma med ämnet och 

speciellt då flickor.  Får man med sig grunderna i förskolan så blir det lättare i skolan då 

barnen känner igen sig i begrepp och experiment. Grundkunskaperna läggs i förskolan som 

sedan utvecklas i skolan. Pedagogerna har som uppdrag att lägga grunderna i kunskapslärande 

och att väcka barnens nyfikenhet. När pedagogerna väcker nyfikenheten hos barnen får de 
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lusten att lära sig mer. Frågor kommer och de vill då prova på att experimentera. När man gör 

experiment och man ser ett resultat väcks lusten att lära sig mer eller se om resultatet blir 

annorlunda om man gör på ett annat sätt. Nivån på grunderna man lägger i förskolan ska 

anpassas efter barnens individualitet. Man börjar med lätta experiment och ju mer de lär sig ju 

svårare och utmanande gör pedagogerna experimenten. Men man ska komma ihåg att det är 

små barn man har att göra med så det ska vara roligt och samtidigt utmanande så att det väcks 

frågor och diskussioner. Som samtliga pedagoger sa under intervjuen, det ska vara roligt så att 

man får med alla barn i lärandet. Märker man att det är några barn som inte är intresserade av 

just det experiment man gör kan man hitta andra infallsvinklar som gör att just dessa barn blir 

intresserade av teknik. Det kan då vara att en är intresserad av motorcyklar eller ipad.  

 

Analys av pedagogerna lägger grunden i förskolan. 

När man läser läroplanen (Skolverket, 2014) så säger den att barnen har inflytande i förskolan 

och har möjligheter att påverka situationerna. Pedagogerna ska se till barnens bästa, behov 

och intressen och utifrån det planera verksamheten. Pedagogerna lägger grunden i förskolan 

för ett livslångt lärande. När barnen är i verksamheten ska de ha roligt, de ska känna sig 

trygga och få utveckla sitt lärande i den trygga miljön som de har runt sig. Detta gäller både 

ute och innemiljön. Verksamheten anpassas efter barnens behov. Allt de gör ska vara 

grundläggande som det står i läroplanen inga fördjupningskunskaper. Som pedagogerna säger 

att ibland kan man inte följa läroplanen utan man får ta dag för dag. Se hur barngrupperna ser 

ut just för den dagen. Man kan inte lägga grunde för allt men det är något som man jobbar på 

dagligen i verksamheten. Ibland fungerar det och ibland inte. Ofta har pedagogerna 

grundregler som man jobbar med och ska följas. Läroplanen är pedagogernas styrdokument 

och det ska följas. Men verksamheterna ser väldigt olika ut och ibland följs det inte som man 

kanske skulle vilja. Ett problem som pedagogerna är väl medvetna om. 

 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

 

Har pedagogerna tillräckligt med kunskap inom ämnet 

teknik i förskolan?  

När man frågar om teknik till pedagogerna märker man av att det är ett svårt ämne för dem. 

De har svårt att sätta ord på det. När man ställer frågan i intervjun om de tycker att de har 

tillräckligt med kunskap om teknik svara samtliga att det tycker de inte att de har. Pedagog G 

säger att hon inte är utbildad så den har ingen kunskap inom ämnet.  

Om man tittar i vad som står i Teknikgrytan (2011) så ska teknik i förskolan vara enkel, 

vardagsnära och roliga undersökningar. Man ska öppna dörren på glänt för ett nyfiket lärande. 

Det ska vara enkelt med teknik som exempelvis att om det finns en trasig leksak så ska man 
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plocka isär den för att undersöka. Eller titta på olika förpackningar hur de är konstruerade. 

När man håller på med teknikbehöver man inte följa mallar eller färdiga ritningar, men de kan 

behövas som en inspiration på vägen.  Tittar man tillbaka i historien ser man att människor har 

letat efter material som man sedan har ändvänt för att kunna lösa problem som har uppstått. 

Många får panik när de hör ordet teknik, men det behöver inte vara så svårt. Det är ju inte så 

att vi ska upptäcka hjulet igen utan ta tillvara på det som redan finns i verktyg och maskiner. 

Utveckla det vi redan kan. Titta tillbaka på historien och utgå därifrån.  Ett bra exempel att 

utgå ifrån är de fem enkla maskinerna som har nämnts tidigare i forskningen. Där har man 

mycket vardagsteknik då det inte behöver vara så svårt (Persson,2011). När man har intervjuat 

pedagogerna och frågat om fortbildning så har man fått till svar hur ska man hinna. Det är 

stora barngrupper och när man kommer hem är man helt slut. Då finns det inte tid för studier.  

För att få pedagogerna till att våga beröra ämnet teknik så måste vi visa på att det är enkelt 

med teknik. Det finns mycket bra litteratur och även internet med massa olika sidor där det 

finns bra exempel på experiment. Det är bara fantasin som sätter stopp för hur man ska 

utveckla teknikkunskapen i verksamheten. Det finns i vår närhet både inne och utemiljön som 

inbjuder till teknik i vardagen. Genom att visa på att det inte är så svårt med teknik och ge 

pedagogerna utbildning inom ämnet så kommer de att upptäcka vad roligt det är med teknik i 

förskolan. Barnen kommer även att utvecklas i ämnet och tycka att det är roligt med teknik 

när de får experimentera och konstruera i förskolan. 

 

 

Hur teknik kommer till uttryck i förskolan 

I den nya läroplanen så ser man vilket ansvar pedagogerna har för att strävansmålen ska 

uppnås. När det är stora barngrupper och dåligt med personal så undviker man vissa 

strävansmål för att personalen inte har kunskap. Där är teknik ett ämne som man inte jobbar 

med för att personalen inte har kunskap om ämnet och tycker att det är svårt. Många 

pedagoger tycker inte att det är intressant med teknik varken i innemiljön eller i utemiljön och 

det har med att de inte har kunskap eller intresse för ämnet. Varje dag ställer man en massa 

frågor till barnen, som t ex vad är det för färg på bilen eller kan en bil åka fort ner för ett 

lutande plan? Utifrån alla frågor som vi ställer dagligen till ett barn kan man vidare utveckla 

svaren man får. Stanna upp och lyssna på vad barnen ger för svar och då utforska och ställa 

fler frågor och bli en medforskare som tar reda på vad som händer. Försöka hitta svar på 

frågorna som vi pedagoger ställer dagligen. På så sätt får man in teknik i förskolan utan att det 

blir panik och svårt för pedagogerna. Allt behöver inte vara planerat utan man kan utgå från 

individen och vad som händer just nu. 

 

Man får titta på vad man har för material i sin miljö på förskolan. Finns det material som man 

kan använda som finns ute på gården eller finns det material inomhus som är bra att 

experimentera med. Man kan ta in material utifrån och ha experiment inne. Exempelvis flyter, 

sjunker kottar, stenar, apelsiner med eller utan skal. Varför flyter plast och inte skruven? När 

man experimenterar med barn i förskolan behöver det inte vara dyrt. Man ska kunna använda 

det som finns runt oss. Titta i skafferiet eller kylskåpet. Som i boken Labba i förskolan (2014) 

där det hämtas mycket från det som man har dagligen. Ballonger, vem har inte det i en låda 

efter ett barnkalas eller pennor. Hink, vatten och ett plastglas där har du har ett experiment att 
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göra. Det ska vara lättillgängliga material och det ska framförallt vara lätt och roligt. Bara titta 

runt omkring och låt fantasin flöda. Man ska kunna göra teknikexperiment hemma med 

föräldrar och barn. Det som är bra med den boken är att för varje experiment man gör så är 

det kopplat till läroplanen (Singer,2014). 

När man pratar med pedagogerna så säger samtliga att man har med sig tekniken i vardagen 

och att alla barn kan teknik. De bygger med lego, cyklar, gräver i sandlådan, bygger olika 

bilbanor med nedförsbackar i olika lutningar.  

Under intervjuen ställer frågan ”ser du något hinder med att jobba med teknik?” (bilaga 2). De 

flesta pedagogerna tycker inte att det finns några hinder, bara möjlighete att jobba med teknik.  

Pedagog F tycker dock att tidsbristen är ett stort hinder i förskolan. Man hinner inte att jobba med 

vissa strävansmål för att man är ofta kort med personal. Viss personal som man får har ingen 

utbildning och då krävs det en stor insats av ordinarie att introducera personalen för 

barngruppen. Man hinner inte planera som man vill. Pedagog H tycker att man har för stora 

barngrupper. Ett önskemål att man skulle få ha ett eget teknikrum som man gick in i med en 

mindre barngrupp och jobbade med teknik och vara den stöttande pedagogen som finns där 

när frågor och diskussionerna kommer, att bara ha fokus på just den barngruppen utan en 

massa störningsmoment utifrån. Pedagog E tycker att om bara har tillgång till teknikmaterial 

så finns det inga hinder, bara en massa möjligheter. Hon menar på att finner barnen ett intresse 

så kan man då göra ett tema kring tekniken. Pedagog C har tagit teven till hjälp. Man har tittat 

på UR och fått mycket tips och idéer därifrån. Man får inte göra experiment som är farliga. 

Exempelvis att man har en apparat som man kan plocka isär, men om det anses att den är 

farligt så får man inte använda den. Man har inte tillräckligt med kunskap om vad som är 

farligt, men man får indikationer från sin chef om vad som inte får användas enligt pedagog 

D. Man behöver vara mer öppen och se tekniken i det man gör i vardagen när man inte hinner 

planera upp just teknikämnet i verksamheten, enligt pedagog A. 

När man jobbar med teknik i förskolan behöver det inte vara så svårt. Man har med sig från 

skolåldern att det är ett svårt ämne och när man nämner ordet teknik får man panik. Under 

universitetsutbildningen får man med sig grunden i de naturvetenskapliga ämnena och teknik. 

Man ser då att det inte är så svårt. Man får lära sig om det fem enkla maskinerna och där har 

man hur mycket som helst att jobba med. När man har gjort intervjuer har man märkt av att 

pedagogerna tycker att det är ett svårt ämne. Men när man har pratat med dem och ställt 

frågor så upptäcker de att det är ju inte så svårt egentligen. Det finns bra litteratur som är 

lättläst så att man förstår vad man ska göra och experimenten är kopplade till läroplanen. Man 

har internet att få inspiration från. Titta i skafferiet eller i leksakslådan, skruva isär något så 

har man en massa tekniska uppfinningar att titta på. Man behöver få upp kunskapen och 

intresset hos pedagogera så att de inte är avskräckta från ämnet. Ge dem vidareutbildning i 

ämnet. Det har ju med barnens framtid att göra för tekniken går framåt och det med stora kliv. 

Det viktiga som pedagog är att vi vågar prova och utforska med barnen. Det viktiga är inte 

slutresultatet och att det kanske inte blir som man har tänkt sig. Utan det viktiga är själva 

upplevelsen vi har tillsamman och att vi får diskussioner kring ämnet. Kunskap föder ny 

kunskap och det som är det absolut viktigaste uppdraget som pedagogerna har är att det ska 

vara roligt att jobba med teknik. Ju roligare man har med barnen ju mer kunskap och 

erfarenheter får de med sig i livet.  
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Metoddiskussion 

När man använder kvalitativa intervjuer får pedagogerna svara på sina frågor fritt och ge sin 

syn på frågorna. Frågeställningen man har haft i forskningssyfte har fått svar.  De 

pedagogerna som är med i intervjuerna jobbar i tre olika kommuner. Två i en kommun. Fyra i 

en kommun och två i en tredje kommun. Svaren är lite olika beroende på vilken utbildning 

man har och om man har fått vidareutbildning i kommunen som man jobbar i. Resultatet kan 

inte representera alla förskolor ute i landet.  

Intervjuerna har genomförts på pedagogernas respektive arbetsplats. På så sätt kände sig 

pedagogerna bekväma i sin yrkesroll.  Pedagogerna påpekade att de var nervösa inför 

intervjuen men efter ett tag sa de att det var ju inte så farligt. En del tyckte att ämnet teknik är 

svårt att sätta ord på. Svaren man fick är påverkade av att de tycker att det är ett svårt ämne att 

prata om. 

Enligt Bryman (2008) ska man göra lite provintervjuer först. Man kan träna på personer i sin 

närhet som man känner sig trygg med. Formulera om sina frågor och kanske inte ta dem i 

ordning utan beroende på hur svaren kommer. Att man inte tappar den röda tråden som 

infinner sig. När jag intervjuade pedagogerna märkte jag att de var lite obekväma först men 

efter ett tag slappnade de av.  Jag ändrade om lite innan jag började intervjun och pratade lite 

om utbildningen som jag går och hur jag tänker kring ämnet teknik. Jag märkte att 

pedagogerna var mer avslappnade då än när jag startade min intervju. De pratade mer än vad 

de första som jag intervjuade gjorde. 

 

Vidare forskning 

Det hade varit intressant att forska vidare på hur man kan ändra attityden hos pedagogerna när 

man gör tekniska experiment med barnen i förskolan. Är det skillnad på pedagoger som har 

utbildning inom ämnet teknik eller på de pedagoger som inte har fått med sig teknik i sin 

utbildning?  Man skulle kunna jämföra förskolor som har teknik som inriktning med förskolor 

som inte har någon teknikinriktning. 

 

Ge pedagogerna rätt kompetens inom teknik så att attitydsförändringen sker inom förskolorna. 

Titta på likheter och skillnader mellan förskolorna med teknikinriktning och de som inte har 

teknik som inriktning. Få till en jämförelsestudie mellan dessa förskolor och på så sätt 

undersöka likheter och skillnader i attityder. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev  Råda 2016-04-17 

Hej. 

Jag heter Jeanette Elfström och läser termin sex av sju på förskollärarprogrammet på Karlstad 

universitet campus. Jag skriver nu mitt examensarbete och har valt att forska om teknik i 

förskolan. 

Mitt syfte med detta examensarbete är att ta reda på hur förskollärarna tänker och jobbar kring 

teknikämnet i förskolan. Hoppas att ni vill delta i min undersökning. 

Forskningen görs via litteratur och intervjuer med pedagoger i förskolan. Intervjuen kommer 

att skrivas ner med frågor som jag kommer ställa som rör ämnet teknik. Hoppas på att vi 

kommer få intressanta diskussioner. 

Examensarbetet kommer genomföras utifrån Vetenskapliga rådets forskningsprinciper.  Det 

innebär att intervjun är frivillig och kan avbrytas när som helst. All information behandlas 

anonymt och konfidentiellt. De data som jag får fram kommer att användas till mitt 

examensarbete. Examensarbetet kommer att publiceras offentligt på internet. Efter att mitt 

examensarbete är godkänd kommer all data jag fått fram under intervjuen förstöras. 

 Har ni några funderingar kontakta mig eller min handledare för mer information. 

Jeanette Elfström   

Handledare 

Maria Åström   
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

Hur många år har du jobbat i förskolan? 

Vad har du för utbildning? 

Hur gammal är du? 

Vilken ålder jobbar du med i förskolan? 

Vad har du för syn på teknik? 

Hur arbetar du med teknik i förskolan? 

Har du tillräckligt med kunskap kring ämnet teknik 

Ser du något hinder med att jobba med teknik i förskolan? 

 

 

 

. 


