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Abstract

The purpose of this study is to explore how preschool teachers work with technology. 

Nowadays technology takes big place in our lives, it´s important that the preschool teachers 

give the children in early age the opportunity to learn and develop knowledge of technology. 

In Lpfö98/10 we can read that preschool should promote children´s development in simple 

technology in everyday life. I have used qualitative interviews and observations to find out 

how the preschool teachers work with technology. The teachers believed that they didn´t work 

so much with technology and that they want to do it more often. 
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Sammanfattning

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka metoder pedagogerna använder när de 

undervisar i ämnet Teknik.

I metodavsnittet så redogörs valet av en kvalitativ studie med intervju som redskap. Intervjuer 

har gjorts med sex stycken förskolelärare I dessa intervjuer så beskriver pedagogerna hur de 

arbetar med teknik i förskolan i både temainriktade samlingar och att fånga upp teknik även i 

den fria leken. De arbetar med teknik i den vardagliga verksamheten på förskolan utan att veta 

om det. Pedagogerna tycker det är svårt med teknik. De upplevde det svårt att hitta de 

tekniska termerna och de rätta benämningarna vid de oplanerade tillfällena. 

Nyckelord

Teknik i förskolan - pedagog – arbetssätt
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Inledning
Kunskapsområde: I denna individuella examinationsuppgift har jag valt att skriva om temat 

Teknik. Det är ett ämne som känns rätt i tiden och som ligger mig varmt om hjärtat. När jag 

har varit ute och arbetat på förskolor har jag upptäckt att teknik är något som förskolelärare 

inte arbetar med så mycket. Det väcktes då frågor hos mig, varför arbetar man inte mer med 

teknik, är det för att inte tillräcklig kunskap om ämnet finns? Eller kan det vara den ökande 

storleken på barngrupperna? Finns det inte tillräckligt med tid? En önskan om att 

avdramatisera sättet att se på teknik väcktes. Om vi pedagoger är villiga att öppna våra ögon 

så kan vi se att teknik finns runt om oss hela tiden i förskolans vardag. Det gäller bara att 

synliggöra och belysa den för att skapa en grundförståelse för vad lärandet av teknik innebär. 

Barn är nyfikna i sig och befinner sig i forsknings- och experimenterande stadiet. I Lpfö 98 

står det att förskolan skall sträva efter att varje barn skall utveckla sin förmåga att urskilja 

teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Tanken är att denna forskning ska 

leda till att flera pedagoger kan få tips och idéer och olika tillvägagångssätt att arbeta med 

teknik, utifrån andra pedagogers arbetssätt med ämnet. Denna studie kommer att utgå ifrån 

intervjuer för att få fram underlaget till forskningen. 

Syfte

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka metoder pedagogerna använder när de 

undervisar i ämnet Teknik.

Frågeställningar

Ò Vad är teknik enligt förskolelärare?

Ò Hur arbetar förskolelärare med ämnet teknik?

Ò Vilka mål har förskoleläraren inför en aktivitet med teknik?
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Forsknings- och litteraturgenomgång

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) kan vi läsa strävansmålen att varje barn ska få 

möjlighet att utforska hur enkel teknik fungerar samt att utveckla sin förmåga att urskilja 

teknik i vardagen. I förskolan lär sig barnen kanske naturvetenskap och teknik genom lek och 

aktivitet. Teknik på förskolan handlar om att synliggöra tekniken i vardagen och göra den 

begriplig för barnen. Läraren i förskolan är inspiratör och medforskare i barns lek och 

aktivitet. Vad pedagoger vill är att väcka barns intresse och nyfikenhet för att själva 

undersöka och utforska. Barnens naturliga intresse för att finna svar ska tas tillvara och 

utmanas. Barnen ska ges möjligheter till att lära sig att beskriva, mäta, jämföra samt upptäcka 

likheter och skillnader. Barns utveckling och lärande är en ständigt pågående process. För att 

barn i förskoleåldern ska förstå hur naturvetenskapliga fenomen är uppbyggda måste de själva 

undersöka och se resultat. För förskolebarnet kan ett experiment göras flera gånger; ett nytt 

resultat kan alltid jämföras med något annat. 

Utforskande och undervisande arbetssätt 

När pedagoger arbetar utforskande och undersökande så kan arbetssättet jämföras med ett 

naturvetenskapligt. Barn är naturligt utforskande och när de kommer till nya platser så 

använder de alla sina sinnen. Elfström, Nilsson, Sterner, Wehner-Godeé, (2008) beskriver i sin 

bok Barn och naturvetenskap att det finns många olika utforskande och undersökande 

arbetssätt som tillämpas med barnen i förskolan och skolans tidiga år.

Utifrån ett utforskande och undersökande sätt att se på kunskap blir det möjligt att skapa en 

naturvetenskaplig utforskande kultur. Men ska detta kunna förverkligas måste både förskole –

och klassrummet inbjuda till att forska i. Material, instrument, verktyg och litteratur måste 

finnas tillgängligt och locka till ett undersökande. Även skolgården/gården och andra platser 

är arenor för utforskande och undersökande verksamhet.

På skolverkets hemsida kan vi läsa att naturvetenskapliga perspektiv behöver synliggöras i 

förskolan. Att introducera naturvetenskap, dess förhållningssätt och språkbruk på ett 

systematiskt sätt kan erbjuda förskolebarn ett redskap att förstå värden med. Naturvetenskap i 

förskolan kan också bidra till att barn utvecklar ett intresse för kunskapsområdet. 

Kunskapsutvecklingen kan dessutom underlätta barnens övergång från förskolan till skolan. 
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Detta kan leda till att barnet får kunskaper och kan ställa en hypotes och testa den själv, med

en eller flera kamrater samt med läraren i förskolan. Att som barn få bekanta sig med de 

vetenskapliga orden, likväl som att kunna det på sitt vardagsspråk underlättar för framtiden i 

skolan då orden kommer att kännas som ett naturligt inslag i barnens vardag. Naturvetenskap 

för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. 

Om vi som vuxna tar på oss naturvetenskapliga glasögon kan vi se att barnet som står vid 

rutschkanan kan undersöka många naturvetenskapliga fenomen. Några olika fenomen kan 

vara fart, acceleration, friktion eller tyngdkraft, som när barnet släpper ner föremål i 

rutschkanan. Förskolelärarnas roll att se, uppmärksamma, tydlig och - synliggöra tekniken i 

förskolans vardag är viktigt för att barnen ska få upp ögonen om vad eller vilka 

naturvetenskapliga fenomen som utförs menar Elfström, Nilsson, Sterner, Wehner-Godeé,

(2008). Barnen ska också ges möjlighet att skapa, bygga och konstruera med hjälp av olika 

redskap, material och tekniker (Lpfö 98/10:10). Barn tycker om att experimentera och att 

forska är naturligt för dem, vår roll som pedagoger ska alltså vara att ge barnen positiva 

erfarenheter; att väcka och inspirera dem till att bli nyfikna på ämnet. 

Läroplanen skriver bl.a.

"Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 

varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det 

lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande 

och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor 

och erfarenheter".

Barns lärande genom leken bygger på barnens egen nyfikenhet och vilja att utveckla ny 

kunskap där läraren och miljön är betydelsefull för att stödja barnens möjlighet till lärande 

Pramling Samuelsson & Pramling, (2007). I vår nuvarande läroplan (Lpfö 98) kan vi läsa att 

pedagogerna ska sträva efter att barnen tillägnar sig grundläggande tekniska kunskaper. Detta 

finns formulerat på flera ställen i Lpfö 98.
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Varför teknik i förskolan 

Det är viktigt att barn får experimentera och pröva att undersöka sina idéer. Detta är en god 

förberedelse när de senare i livet ska lösa problem och fatta viktiga beslut. Enligt Pramling 

Samuelsson & Pramling, (2007) läggs grunden för barns intresse för naturvenskap redan i 

förskolan och i förskoleklassen. Det gäller att ta tillvara och utgå från barnens erfarenheter, 

funderingar och upptäckter. Ett barn som gjort en spännande upptäckt vill gärna fortsätta 

utforska detta närmare. Låt barnen utforska i lugn och ro och låt det ta den tid barnet behöver 

skriver författarna Carina Brage och Jenny Linde i boken Naturvetenskap och teknik i 

förskolan, (2012). Det är stora barngrupper där alla barn ska få sitt utrymme, sina behov 

tillgodosedda och det kan vara svårt att hinna med allas behov och ge den tid som behövs till 

att fundera och utforska. I studien där tre förskollärares arbete med frågan ”Vad är jord?” visar 

Susanne Thulin vid högskolan i Kristianstad hur barns frågor kan kategoriseras, kategorierna 

som hon tar upp används som utgångspunkt för intresseväckande aktiviteter. 

Förmågan att ställa frågor är en viktig aspekt inom naturvetenskapen. Därför är barns frågor

betydelsefulla just vid arbete med naturvetenskap. Att skapa intresse för problemlösning och 

undersökning handlar i hög grad om attitydskapande. Genom att barn får positiva förebilder 

som de kan identifiera sig med grundläggs intresse och självbild. Vad och hur barn lär sig är i 

hög grad en konsekvens av de interaktionsmönster som råder mellan barn och vuxna skriver 

hon i sin forskning. 

Pedagogens betydelse i tekniklärandet 

I litteraturen som jag har använt mig av inser jag vilken betydelse pedagogers kunskap och 

förståelse har över hur deras arbete i ämnet teknik på förskolan utförs. I litteraturen så kan 

man se att deras arbete med dokumentation är viktig för att se både pedagogernas och barnens 

tekniska lärande. Pramling, Samuelsson (2007)  menar att det är viktigt att reflektera och 

diskutera vad egentligen teknik är. När det gäller det egna arbetet som pedagoger utför i 

förskoleverksamheten i till exempel teknik betonar Lentz (1998) vad viktigt det är att 

reflektera. Hon menar att lärande inte endast sker genom utbildning. För att det ska bli en 

lärande verksamhet så krävs det reflektion och ett medforskande förhållningssätt hos 

pedagoger. Att utveckla sitt eget arbete, skapa nya kunskaper som i sin tur leder till fortsatt 
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bildning och utvärdering. Hon anser att det inte bara räcker att dokumentera utan det krävs ett 

utforskande reflekterande arbetssätt. Det är då pedagoger får en möjlighet att bygga vidare 

och ompröva sina erfarenheter av barnens lärande och genom det skapa nya erfarenheter i 

exempel ämnet teknik. Faktorer som påverkar barnens kunnande är arbetssätt, miljöer och 

material. Det som märks i litteraturen av Lentz (1998) är att barnens tekniska kunnande 

påverkas av hur pedagogerna arbetar och vilka redskap samt metoder som används. Om 

barnen får utmaningar, uppmuntran och ta del av olika tillfällen med problemlösningar, att få 

tid och utrymme att reflektera vid olika tillfällen, så ökar deras teknikkunnande och deras 

nyfikenhet väcks. Genom att läraren lyssnar och iakttar får läraren en uppfattning om elevens 

föreställningar och kan utifrån dessa arbeta vidare, med till exempel teknik menar Andersson 

(1996). Lenz (1998) anser att ett reflekterande och medforskande förhållningssätt ger barnen 

möjligheter att utvecklas i sitt lärande. Om pedagogen ställer utmanande frågor till barnet kan 

barnet reflektera över sitt pågående arbete. Både Lenz (1998) och Andersson (1996)  menar 

att pedagogernas engagemang och intresse väcker engagemang och reflektion hos barnet. Om 

pedagogerna observerar barnen och arbetar utifrån det i verksamheten blir det en viktig 

reflektion för pedagogerna anser Andersson (1996). Med det menar han att när läraren lyssnar 

och iakttar så ger det en positiv insikt och uppfattning om hur barnen tänker. Det ger då 

pedagogerna möjligheten i sin tur att utmana barnet ytterligare. Även Pramling (1997) menar 

att det handlar om att observera, ställa frågor och reflektera över sina iakttagelser i 

naturvetenskap. Barn upptäcker världen på ett utforskande sätt menar hon. Det är när de får 

beskriva och visa vad de gjort som de lär sig. Barnen möter teknik överallt därför är det 

viktigt att pedagogerna kan ta vara på tekniken och synliggöra den för att barnen ska få med 

sig tekniska begrepp. Det är dessutom viktigt att pedagogerna sätter sig in i barnens roll. 

Brogren och Jonasson (2010) anser att barnen får ökad förståelse för hur teknik fungerar om 

pedagogerna visar hur vardagliga saker fungerar. Barn kommer naturligt i kontakt med teknik 

när de leker och det är då viktigt att pedagogerna uppmärksammar detta menar de. 
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Metodologisk ansats och val av metod

I studien användes kvalitativ intervju som metod. Valet föll på att studera pedagogerna, för att 

få en förståelse för hur pedagoger arbetar med ämnet teknik i förskolan. Med intervjuer så 

fångas pedagogernas syn på hur de upplever sitt arbete. Med denna metod ges det en bra

inblick hur det ser ut ute i verksamheten. Widerberg (2002) påstår att vid kvalitativa intervjuer 

är det direkta mötet mellan forskaren och intervjuaren det huvudsakliga syftet. 

Semistrukturerade intervjuer med pedagogerna har använts. Stuka´t (2005) menar att 

semistrukturerade intervjuer ger forskaren möjlighet att ställa följdfrågor, det kan var frågor 

som t.ex ” Hur menar du, kan du förklara närmare?” Intervjuaren och den tillfrågade 

pedagogen får då ett bra samspel dem emellan och det ges mer komplett data att använda sig 

utav. Johansson & Svedner (2010) skriver att kvalitativa intervjuer är en av de metoder som 

används mest i examensarbetet i lärarutbildningen, detta för att den oftast ger intressanta 

resultat om exempelvis barns attityder, förkunskaper och intressen. Intervjuer med 

förskolelärare kommer därför att göras för att få fram hur deras tankar kring ämnet teknik är, 

och hur de arbetar med teknik i förskolan.

Urval

Studien kommer att göras på en förskola med fyra avdelningar i en medelstor kommun. Två 

stycken småbarnsavdelningar där åldern är ett till tre år gamla och två syskonavdelningar där 

åldern är tre till sex år gamla. Förskolan har ingen uttalad pedagogisk profil men arbetar 

medvetet med att stimulera barns lek på olika sätt. De tillbringar mycket utav sin verksamhet 

ute i naturen. Avdelningarna har tillgång till en fantastisk kuperad utegård som ligger i tätt 

anslutning till ett skogsområde. På gården kan man hitta olika uppsättningar av olika 

lekmateriel som t.ex. lekstuga, bilar, rutschkana, gungor, klätterställningar och sandlådor. Att 

valet föll just på dessa fyra avdelningar beror på att de är intresserade utav att arbeta med 

ämnet teknik i förskolan och är intresserade utav naturen och alla miljöfrågor. Dessutom har

förskolan ett nära läge till skog, sjö, djur- och lekparker.  

Vid intervjuer eller observationer på en förskola behövs det kontaktas behörig förskolechef, 

en samtyckes- och informationsblankett skickas sedan ut till föräldrar, pedagoger och inte 
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minst av barnen för att få deras godkännande . För att hitta rätt metod till sitt arbete så är det 

bra att tänka på vilka företeelser vi vill se, och vilka handlingar vi vill åt. Att välja metod är ett 

redskap som ska hjälpa till att få reda på saker, och som hjälper till att dra slutsatser Bjereld, 

Demker, Hinnfors (2009). All insamlad data preskriberas och är sekretessbelagt. 

Jag kontaktade förskolechefen för ett samtycke och godkännande, och vi bestämde oss för en 

förskola som skulle passa bra in i min forskning. Kontakt gjordes med de berörda 

avdelningarna. Valet att studera förskolelärarna gjordes för att få en bra inblick i hur Teknik 

arbetas med i förskolan utan att behöva invänta föräldrars samtycke. Det är inte barnen som

mitt arbete kommer kretsa runt, utan pedagogerna. 

Datainsamlingsmetod

De metoder som använts i studien har varit kvalitativa intervjuer Pedagogerna intervjuades en 

och en i ett avskilt personalrum.

Procedur

I forskningen som Gunilla Eklund (2012) har skrivit om ”Intervju som datainsamlingsmetod”, 

så ska man välja en plats där man kan vara ostörd. Platsen ska vara neutral och 

intervjupersonen ska känna sig hemma. Innan intervjutillfället kan man ge muntliga eller 

skriftliga försäkringar om att det kommer att vara konfidentiellt. Ofta är det bra att småprata 

lite före intervjun för att lätta upp stämningen och bygga upp en positiv social relation menar 

hon. Intervjuerna gjordes med en förskolelärare på varje avdelning för att få in deras syn på 

ämnet teknik och hur de arbetar utifrån läroplanen. Frågorna utformades för att ge ett bra 

underlag till frågeställningarna i studien. De flesta intervjuerna tog cirka tio minuter. 

Intervjuerna gjordes i ett personalrum där vi kunde vara utan att bli störda. Förskolelärarna 

fick se frågeformuläret först och få en liten stund att fundera själva innan intervjun startade.

De fick svara skriftligt först på frågorna. Detta för att de skulle vara förberedda och att tiden 

för intervjutillfället skulle kunnas kortas ned. Detta var ett önskemål från de berörda 

intervjudeltagarna. Under intervjusamtalet så fick de möjlighet att förklara vad de menade 

med sina svar. Vid själva intervjutillfället så antecknade jag ner svaren och ställde de 

följdfrågor som uppstod.  All insamlad data är sekretessbelagd och transkriberades sedan.
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Databearbetning

Intervju underlaget antecknades ner ordagrant efter varje intervjutillfälle och sammanställdes. 

Intervjudeltagarna fick bokstäver efter alfabetet (pedagog A, B, C, osv.)

Sedan sammanställde jag de 6 pedagogernas svar under rätt frågeställning, vilket gjorde

kategoriseringen av materialet klart. Innehållet analyserades igen och där valde jag att 

kategorisera in mitt insamlade resultat med hjälp av mina frågeställningar och utifrån syftet.

Etiska hänsynstaganden

Vid insamling av all data så är det viktigt att innan ha fått förskolechefens och pedagogernas 

godkännande. Så därför inleddes undersökningen med att presentera den för ansvarig 

förskolechef i kommunen. Sedan kontaktades personalen på de berörda avdelningarna. För att 

skydda de intervjuades integritet och anonymitet så finns det ett individskyddskrav. Dessa är 

utarbetade av vetenskapsrådet och är indelade i fyra huvudkrav.

∑ Det första huvudkravet är informationskravet, som betyder att den som blir intervjuad 

har rätt att veta syftet med min undersökning. 

∑ Det andra huvudkravet är samtyckekravet, som innebär att den som blivit intervjuad 

själv valt att medverka i undersökningen och att personen i fråga har rätt att när som 

helst avbryta sitt deltagande. 

∑ Det tredje huvudkravet är konfidentialitets kravet, som innebär att allt insamlat 

material behandlas med sekretess och att det inte ska kunna vara möjligt att urskilja 

vem personen i fråga är. All insamlad data i denna forskning har behandlats med all 

försiktighet. Information gavs i samtyckesblanketten att pedagogernas namn, 

förskolans namn eller staden där forskningen görs kommer inte att nämnas. När 

forskningen är över kommer all insamlad data att förstöras. 

∑ Det fjärde och sista huvudkravet är nyttjande kravet. Detta krav ska se till att allt 

material och alla insamlade uppgifter endast används till just den specifika 

undersökningen som görs (Vetenskapsrådet, 2002). De pedagoger som deltagit i min 

studie har medverkat frivilligt. På avdelningarna valde de själva ut en frivillig som 

skulle bli intervjuad och information har getts redan från början vid min presentation 
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om syftet med min studie. All data som samlas in användes endast utifrån 

forskningens syfte.

Studiens reabilitet och validitet

När en intervju görs krävs det att datainsamlingen granskas kritiskt i syfte att undersöka 

frågorna utan att egna värderingar läggs in för att få det rätta värdet menar Lantz (2007). Har 

den tillfrågade fått de rätta frågorna och har intervjuaren fångat den tillfrågade pedagogens 

uppfattning rätt. Det ska vara möjligt för läsarna att kritiskt granska slutsatserna i en väl 

genomarbetad intervju. Det ska ges giltiga och tillförlitliga data menar Lantz (2007). I 

studien har jag verkligen försökt att fånga och förstå pedagogernas redogörelser och tankar 

om hur de arbetar med ämnet teknik, samtidigt som det undvikits att lägga in egna värderingar 

under intervjun. En kvalitativ semistrukturerad intervju med några huvudfrågor användes och 

sedan fick de tillfrågade pedagogerna tala fritt; även följdfrågor tillkom ibland under 

intervjun.   Inga generella slutsatser av forskningens resultat kan ges då de intervjuade arbetar 

på samma förskola. 

Resultat och analys

I detta kapitel kommer det att ges både analys och redovisning av resultatet med det 

insamlade empiriska materialet. Det presenteras under följande rubriker: Pedagogernas 

inställning till teknik, teknik i den pedagogiska verksamheten, teknik i den fria/styrda leken.

Pedagogernas inställning till teknik

I sammanställningen valdes en sammanfattning av materialet och tolkningar till det som de 

tillfrågade har berättat om. Förskolelärarna berättar att de arbetar med teknik på olika sätt där 

de beskriver vikten av att se verksamheten utifrån ett teknikperspektiv, om olika möjligheter 

att fånga lärsituationer som uppstår i både planerade och oplanerade aktiviteter. Pedagogernas 

inställning till teknik i förskolans verksamhet kan se olika ut beroende på deras 

förutsättningar. De pedagoger som hade ett intresse för teknik sedan tidigare och som såg det 

som ett naturligt ämne att arbeta med i förskolan, hade en positiv inställning till ämnet och de 
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tyckte att det var viktigt att använda teknik som ett redskap i lärande i allt de gör. En del 

pedagoger var inte alls bekväma med ämnet och ansåg sig som otekniska eller var 

ointresserade av teknik och hade därför få teknikstunder tillsammans med barnen. De ansåg 

sig ha otillräckliga kunskaper och kände sig för osäkra på ämnet för att kunna genomföra en

teknikaktivitet. Vid inledningen av intervjun så sa de flesta att de inte arbetade mycket alls 

med teknik, eller i alla fall väldigt lite. Men efter frågorna i intervjuen så gavs det flera 

exempel på aktiviteter de gjorde. De kunde se att dessa aktiviteter faktiskt är teknik; att det är 

benämningarna och synliggörandet av teknik som saknas i deras arbete, det framkom under 

forskningens gång. Pedagogerna upplever att det är viktigt att arbeta med teknik och att de 

behöver utveckla det arbetet mer och synliggöra det för barnen. Flera av pedagogerna skriver 

att det är svårt att uppmärksamma tekniken och vid tekniska termer och benämningar så blir 

det för svårt. Detta gör att resultatet av undersökningen blir att pedagogerna inte tror att de 

arbetar med teknik i alla fall inte i den mån de borde. ”Det märks att förskolelärarna tycker att 

det är viktigt att arbeta med teknik. Att de ger barnen förutsättningar att tänka logiskt, våga 

dra egna slutsatser och inge barnen vad teknik egentligen är och en vidare förståelse för 

ämnet.”

Pedagog A: Han/hon säger att teknik inte är ett intressant ämne, han/hon känner sig osäker på 

tekniska termer och benämningar och blir orolig av att framföra en aktivitet inför andra.

”Jag upplever det jobbigt om aktiviteten misslyckas inför barnen och de andra kollegorna. Jag 

önskar mer kött på benen inför att styra och leda en aktivitet. Jag är lite mer bekväm i de 

situationer där barnen ställer frågor under utevistelse, när det inte är något som inte är styrt 

och all fokus ligger på mig.”

Pedagog A: ”Teknik för mig, det är något svårt. Om man inte brinner för något själv då är det 

svårt att genomföra det praktiskt så att det blir riktigt bra. Man tänker på all teknisk utveckling 

och när man hör ordet teknik så tänker man att det är något som ska förklaras. Då ska vi 

pedagoger kunna förklara något som man själv kanske inte förstår.” 

Pedagog B: ”Jag använder mig utav tekniksamlingar när det blir lite oroligt och stökigt i 

barngruppen, det blir så ibland på avdelningen innan alla barnen har hittat på något att göra. 
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Då sätter jag mig ner och tar fram något experiment, flera av barnen blir nyfikna och lockas 

då dit.”

Pedagog B: ”Barnen är jätteduktiga och gör saker själva, men vi borde bli bättre på att 

uppmärksamma det och fånga upp det som de gör. I leken gör de massor av teknik ju. När de 

bygger med olika material, eller när de rullar bilar eller bollar nerför en rutschkana. Här skulle 

ju vi pedagoger kunna befästa tekniken och synliggöra den mer för barnen. Men det görs inte 

av någon anledning.”

Pedagog B: ”När barnen var ute och lekte så hörde jag hur det uppstod en konflikt när bägge 

två ville ha samma leksak. Då sa det ena barnet att om jag tar denna nu så kan du få ha den 

sen. Här har det uppstått ett problem och de kommer på en lösning tillsammans och kan 

fortsätta och leka. På samma sätt fungerar det när vi arbetar med teknik ju. Åh om vi bara 

kunde bli bättre på det här med att anamma tekniken när den uppstår. ”

Pedagog C: ”Som förskolelärare tror jag att det är viktigt att uppmärksamma barnen i vad de 

gör, utforskar och upplever. Det finns teknik runt om oss hela tiden och tänk om vi kunde 

uppmärksamma det bättre bara.”

Pedagog D: ”Det är viktigt för allas vår framtid att intresset för teknik väcks tidigt hos 

barnen. Det får de nytta av senare i livet i skolan och när de ska klara sig själva. Hon tycker 

det är bra att det finns med i läroplanen och att det står klart och tydligt att detta ska man 

arbeta med.”

Pedagog D: ”Jag tycker vi arbetar med teknik jämt egentligen vi kan väva in teknik i alla 

ämnen som vi arbetar med. I exempel sångsamlingar där har vi kanske med instrument, hur de 

är uppbyggda, vad är det som gör att det kommer ljud ur instrumentet? När vi pysslar då 

använder vi olika material och redskap.”  

Pedagog E: ”Det är viktigt att få med ämnet teknik i vår verksamhet men det är svårt. Allt vi 

gör kan man tänka att vi använder oss av teknik det gäller ju bara att finna de rätta orden där 
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och då och att komma på alla tekniska termer. Man kan till exempel tänka att man undersöker 

teknik när man tänder och släcker lampan, vad är det som får lampan att lysa?”

Pedagog F: ”Teknik är viktigt för att klara sig i framtiden och det ska börjas tidigt kanske inte 

i form av experiment utan av tekniska verktyg som Ipad/lärplatta, dator och digitalkameran. 

Det är bra hjälpmedel som barnen bör lära sig att hantera. Digital kompetens är viktigt och 

nödvändigt det bör läras ut tidigt hur det används.”

Teknik i den pedagogiska verksamheten

På avdelningarna arbetar de flitigt med teknik genom samlingar både inomhus och utomhus. 

De anpassar experimenten till barnens nivå och på några avdelningar arbetas det mer flitigt än 

på andra. Teknik ingår i läroplanen (Lpfö98). Detta tycker de flesta som varit med i studien är 

bra. Förskolelärarna tar upp flera tillfällen och beskriver att de arbetar utifrån ett 

problemlösande och utforskande sätt på förskolan. De berättar hur de experimenterar med 

barnen hela året. Ibland arbetar de även med teknik och problemlösning utan att de inte vet 

om detta. Ibland uppmärksammar de tekniken hos barnen i den fria leken med, som lockar 

dem att plocka fram idéer för att forska vidare på. Ute på förskolan har de tillgång till mycket 

material både inne och ute som de använder i sitt arbete med teknik, men det är ändå de enkla 

medlen som lockar att samtala om och arbeta med teknik.  I förskolan är det lätt att fokusera 

på att det är skapande vi arbetar med.

”Om man tänker efter kan man hitta mycket teknik i skapandet, berättar förskollärarna och 

menar att när barnen skapar använder de sig av olika tekniker. Att använda sig av sax för att 

klippa i papper kräver en viss teknik, beskriver de. För att måla kan man använda sig av olika 

typer av pennor och kritor. Det finns olika typer av färger som man kan måla med pensel eller 

använda svamp. Några förskollärare betonar att det är skillnad på teknik och tekniker, och 

säger att man använder sig av olika tekniker men även verktyg och olika material i skapande. 

De menar att verktyget sax till exempel är teknik”.
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Pedagog A: ” Det är klart att vi experimenterar och arbetar med teknik. Men det är 

benämningarna som jag tycker är svårt. Vi gjorde till exempel några båtar utav olika material 

som finns återvunnet (mjölkkartonger, kapsyler, pinnar, papper, snoddar mm.). En annan 

pedagog på min avdelning kom på att vi kunde göra motorbåtar med. Hon tog fram 

glasspinnar och snoddar, vips så hade vi en motorbåt. Jag förstår ju att innerst inne behöver 

det inte vara så svårt och jag gör kanske mer teknik ja med tillsammans med barnen utan att 

jag vet om det. Och bara det här med att få till det med så enkla material, vad är det som 

händer med båten, åt vilket håll kör den, vad är det som får den att gå? Det är väl utforskande 

i teknik antar jag.”

Pedagog B: ” I vår läroplan står det att vi ska urskilja teknik i vardagen och undersöka hur 

enkel teknik fungerar.  Det tycker jag ju att vi faktiskt gör med genom enkla sätt. De utforskar 

faktiskt när de tvättar sina händer, om jag lyfter på handtaget till kranen så kommer det vatten 

men inte när jag stänger ner den igen. Att blåsa såpbubblor med de små barnen, varför blir det 

inga bubblor i vanligt vatten men i såpvatten, varför blir en del små och en del stora? ”

Pedagog C: ” Våra barn bygger mycket och det är med många olika material och olika 

klossar. Det är ju också teknik men det får vi inte riktigt fram. Vi behöver ställa mer 

problemlösande frågor till barnen. Vi kanske inte skulle serva dem så mycket med svaren utan 

låta dem själva plocka fram olika teorier och lösningar på problemet. I vårt bygg rum har vi 

mycket olika material att konstruera med. Att ställa frågor till barnen när är i byggrummet 

som vad vill du göra, vad har du byggt, vad har du använt? Är ju faktiskt ett sätt att samtala 

om teknik. Jag har inte sett detta som teknik utan bara som skapande.” 

Pedagog D: ”Det bästa arbetet med teknik kommer när man inte alls är beredd. Det 

oförberedda och oplanerade. Det är där och då det är viktigt att vi fångar upp tekniken i det 

som händer.  Som när vi var i lekparken och en pojke undrade hur gungbrädan fungerade hur 

den kan åka upp och ner till att inte komma upp alls om det var olika tyngd på barnen till att 

stå helt stilla på mitten då det är jämvikt. När vi kom tillbaka till förskolan så gjorde vi flera 

experiment, ett var med en fiskare utav en gammal vinkork med en metall lina och en tyngd 
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som fisk för att få denna fiskare att kunna stå helt själv behövdes det en tyngd som var i rätt 

läge under fiskaren med rätt tyngd. ”

Pedagog D: ”Både föräldrar och barn pratar om balans och jämvikt hemma. Nyfikenheten är 

väckt genom vårt experiment/pyssel och barnen fortsätter att undersöka hemma tillsammans 

med föräldrarna. Vi fick reda på utav dem att barnen ställde frågor som; är denna lika tung, 

eller är det verkligen jämvikt? Här är vår roll viktig att vi kan se och lyssna in barnen där och 

då och uppmärksamma tekniken när den uppkommer. Benämningarna och tekniska termer är 

viktigt att få med.”

Pedagog E: ”I vintras frös vi in färgat vatten i ballonger under natten sedan nästa morgon 

berättade vi under en samling att vi har fått besök av en isfågel, vi frågade hur barnen trodde 

den såg ut, var det en stor fågel eller en liten fågel? Sedan fick alla känna på isägget och 

beskriva hur det kändes. De fick vatten på sig och reflekterade att äggen skulle smälta inne i 

värmen. Barnen började sedan under den fria leken ute i snön att bygga bo så inte äggen 

skulle börja smälta. De pratar än om dessa isäggen som försvann (en natt vid + grader) och 

endast lämnade små färgspår efter sig. Detta blev starten på många olika roliga experiment 

hur blir vatten is, ska vattnet vara varmt eller kallt?”

Pedagog F: ”När man arbetar med små barn så ser man ju att det är teknik vi arbetar med mer 

i vardaglig verksamhet än i den styrda planerade under samlingar. Som när barnen ska lära sig 

att äta med bestick istället för med händerna. Hur ska vi göra när vi ska ta på oss? När barnen 

vill göra själv, ta på sig själva, pedagogen berättar om knappar som är olika svåra att knäppa, 

om att knyta skor och dra upp dragkedjor, att knäppa en knapp, knyta en sko, kardborreband. 

Barnen arbetar ju med problemlösning varje dag. När barnen råkar hälla i för mycket vatten så 

att det rinner över är ju ett exempel. Vi gjorde många experiment med ytspänning och det 

kommer fortfarande barnen ihåg, att på vattenytan finns det en ”yta” (ett lock säger en del) 

säger dem.”
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Teknik i den fria/styrda leken.

Pedagogerna berättar om olika förhållningssätt och olika tekniker som de brukar använda i 

olika situationer det kan vara både vid oplanerade situationer och planerade. I de planerade 

aktiviteterna upplever en del att de har större kunskap, där kan de befästa de tekniska 

termerna lättare och svara på barnens hypoteser och fånga upp frågor från barnen.  I den fria 

leken där det uppstår moment där man vill fånga upp teknik upplevs det lite mer osäkert och 

svårare att utmana barnen att stanna upp och få dem till att reflektera. En del andra menar att 

man möter tekniken överallt i den miljön man befinner sig i ute som inne. ”Genom att öppna 

upp ögonen och ha ämnet teknik i fokus och verkligen ta tillvara på lärandesituationer som 

uppstår i form av teknik och att synliggöra den.” Samtliga av pedagogerna var eniga om att 

tekniken finns med i den fria leken i förskolan. De upplever att under tiden som barn leker 

hinner de med många olika problemlösningar och ställer egna hypoteser precis som vi gör i 

den styrda aktiviteten med teknik. 

Pedagog A: ”När de små barnen försöker att lära sig att cykla på först trehjulingar för att 

sedan klara av att trampa på två hjulingar är också att bemästra en sorts teknik först att cykeln 

att gå framåt sedan att lära sig att backa och att svänga. På avdelningen med de större barnen 

där finns det även taxicyklar och då blir det tyngre att cykla, där krävs det att de ska ta i mer 

när de trampar. Detta är ju också en del av teknik.”

Pedagog B: ”Hon reflekterar över skapandet i tekniken. Barnen såg några löv som föll från 

träden och undrade över hur de kunde sväva. Vi tillverkade olika flygplan i papper och 

rymdraketer med sugrör som material medan vi pysslade samtalade vi om hur luften som 

träffade materialet påverkade om raketen eller planet kunde sväva. Vi provade oss fram och 

en del flög bra, andra inte. Barnen funderade hur de skulle få dessa till att flyga bättre.”

Pedagog C: ”Jag ser teknik överallt när vi är ute i sandlådan till exempel när de lyfter upp 

sand i grävskoporna, när de bygger stora sandhögar med vallgravar runt för att fånga in 

vatten. När de gräver tunnlar och använder olika formar att göra sandkakor med. Allt detta 

som de gör är konstruktion och problemlösning och olika former av teknik. Att komma på hur 
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man får en gunga till att komma fram och tillbaka för att inte prata om att klara av att komma 

upp i den, det är också möte med teknik.”

Pedagog D: ”Det är i den styrda aktiviteten med teknik som jag tycker är lättast att arbeta 

med tekniska benämningar och fysikaliska termer. Där känner jag mig säkrare än i den fria 

leken.”

Pedagog E: ”Vi har en utmaning att se och snappa upp teknik i den fria leken i våra stora 

barngrupper. Det är många konflikter som uppstår till exempel om ett barn har byggt ett högt 

torn av klossar så kommer ett annat barn och har ner det. Då blir det en konflikt som man 

eventuellt får hjälpa till att lösa, här blir ett ypperligt tillfälle att istället fråga vad var det som 

hände, hur ska vi göra nu för att få upp det igen, hur högt var det? Här får vi problemlösning 

med många begrepp.”

Pedagog F: ”Det är häftigt att se när barnen får dessa A-ha upplevelser under våra styrda 

aktiviteter. När de får vara med vid planerandet utav experiment, vad behövs, sedan vad är det 

som händer, och till slut, hur blev det? Att få vara en del utav deras läroprocess är underbart. 

Sedan att upptäcka när de under den fria leken för att sedan göra samma liknelser och dra 

paralleller till det som vi har samtalat och forskat om.”

Diskussion

Under denna rubrik diskuteras resultatet från intervjuundersökningen med de medverkande 

pedagogerna, sammanställningen av intervjuerna samt utav tidigare forskning där data 

inhämtades exempel ifrån vår läroplan Lpfö98. Då denna studie utgår från ett litet antal 

pedagoger som har fått representerat förskolans verksamhet så kan man inte generalisera 

resultatet från det slutgiltiga resultatet i denna forskning.
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Resultatsammanfattning 

I studien så framkom det tydligt hur pedagogerna arbetar med teknik i förskolan. De beskriver 

att det är viktigt att arbeta med teknik och försöker i den mån de kan både med planerade 

temainriktade samlingar och att fånga upp lärandesituationer där teknik uppstår oplanerat. De 

vill att barnen ska få uppleva och förstå vad teknik är.  Till en början gav de flesta 

pedagogerna svaret att teknik är svårt och att de inte arbetade så mycket som de skulle vilja 

med ämnet. De upplevde det svårt att hitta de rätta tekniska termerna och benämningarna vid 

de oplanerade tillfällena.  Längre fram i intervjun så kom de på att de faktiskt arbetar mycket 

med teknik och att det förekommer ofta vid olika tillfällen under dagen, till och med när de 

har samlingar med andra ämnen. Det som de saknar är synliggörandet och att medvetandegöra 

tekniken vid dessa tillfällen. När barngrupperna växer och det kommer många barn från olika 

kulturer så prioriteras inte ämnet teknik. Fokuset ligger i att få ihop barngrupperna och att 

arbeta med språket. När det var planerade aktiviteter upplevde de flesta att det var lättare för 

att de var förberedda på frågor och hypoteser ifrån barnen. De beskriver även att de försöker 

att ha ett problemlösande utforskande arbetssätt i sin verksamhet. En pedagog sa att det var 

viktigt att ta på sig de rätta glasögonen och titta utifrån ett teknikperspektiv. Olika former av 

redskap material och hjälpmedel är också viktigt för att väcka barnens upptäckarlust och 

nyfikenhet inom ämnet. De flesta utav pedagogerna anser att man måste ha ett intresse och 

kunskap om teknik för att det bli en bra teknikundervisning i verksamheten. 

Pedagog A: ”Jag tror även att det kan bero på intresse. Det kan även kanske bero på att man 

är rädd för att man känner sig främmande inför teknik. Jag tror att innehållet i verksamheten 

beror till stor del på pedagogernas intresse och vad man har med sig i ryggsäcken.”

Pedagog B: ”Berättar även hon att hon känner sig osäker på ämnet och delar med sig, att när 

hon arbetar med teknik tillsammans med barnen så skulle hon få utforska lika mycket som de. 

Man måste inte kunna allt utan man kan ta reda på saker tillsammans med barnen det är ju 

med en viktig lärandeprocess.”

Pedagog C: Hon har ett brinnande intresse och erfarenhet kring ämnet och upplever att hon 

har en stor fördel av sin tekniska bakgrund. Hon anser att hon har lätt för att uppmärksamma 
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och benämna tekniska begrepp i arbetet tillsammans med barnen.  Kunskap och att känna sig 

trygg i arbetet med teknik gör det lättare att synliggöra teknik i det barnen gör och på hur hon 

ser på barnens aktiviteter jämfört med hennes kollegor.

Pedagog D: ”Jag arbetar på en avdelning där vi har stort fokus på naturvetenskapliga ämnen 

bland annat med ämnet teknik.” Hon beskriver att det finns olika grader av intresse hos 

hennes kollegor men att det ofta smittar av sig och även lockar de som är minst intresserade 

att ha olika med experiment och forskning. Några förskollärare menar att teknik inte 

diskuteras särskilt mycket, trots att de faktiskt är lite intresserade av och tycker sig ha kunskap 

om teknik. Några menar att tiden inte räcker till, andra att intresset inte finns.

Pedagog E: Anser att de absolut måste bli bättre på att prioritera och synligöra tekniken.

Pedagog F: ”Detta tycker jag är lite skrämmande och svårt”, säger pedagog F. ”Helt klart att 

detta är något som vi arbetar med, men måste bli bättre på att synliggöra och använda tekniska 

och fysikaliska termer. Kanske behövs även vidareutbildning/kunskapslyft inom ämnet 

teknik.”

Reflektioner kring metoden

Syftet var att ta reda på hur pedagoger arbetar med teknik i förskolan och då valdes sättet att 

inhämta data utifrån en kvalitativ undersökning med en semistrukturerad intervju som mitt 

redskap. Det sättet gav utrymme för de utvalda pedagogerna att svara fritt utifrån sina tankar 

och erfarenheter, samtidigt som jag hade en grundstruktur i mina huvudfrågor så att vi höll oss

till ämnet. Det var inte helt lätt att hålla sig neutral och att inte lägga sina egna värderingar 

och erfarenheter vid intervjun då jag har arbetat som förskolelärare i flera år. Men jag tror att 

jag lyckades. Eftersom tiden var knapp och av praktiska skäl valdes pedagoger ut från en 

kommun i närheten där jag bor. 
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Resultatdiskussion

De förskollärare som deltog i undersökningen var av uppfattningen att teknik är ett viktigt 

ämne i förskolan. Trots detta anger de flesta förskollärare i min undersökning att de arbetar 

lite eller inte alls med teknik. Under intervjun ger de ändå var och en flera exempel på 

situationer där de kan urskilja teknik i vardagen. I resultatet ser vi flera faktorer som påverkar 

förskollärarnas arbete med teknik och i vilken utsträckning de arbetar med teknik. På 

skolverkets hemsida under fliken forskning kan vi läsa att flera forskare pekar på vikten av så 

kallade öppna frågor där barnen genererar egna svar i motsats till slutna frågor som har ett rätt 

eller ett fel svar. Men många gånger förblir barnens frågor obesvarade. Lärarens frågor får 

istället företräde och barnen lämnas åt eget sökande efter mening.

Att studera barns frågor kan vara ett sätt att studera de lärprocesser barn är upptagna av och 

involverade i. Det ger bättre underlag för att planera verksamheten. Att som lärare i förskolan 

väcka barns intresse för naturvetenskap och introducera en begynnande naturvetenskaplig 

förståelse kan handla om att

∑ i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och 

undersökningar vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av 

naturvetenskapliga fenomen och samband;

∑ i samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på 

allvar, men också att, rikta barns uppmärksamhet mot händelser i vardagen som har en 

naturvetenskaplig anknytning.

Förutsättningarna på avdelningarna som studien är lagd på skiljer sig åt. Det är en stor 

variation mellan personalen på de fyra avdelningarna. Kunskaperna, och förmågan att 

resonera och reflektera över hur de ska få till undervisning med teknik ser lite olika ut. Att 

förstå och lista ut hur saker och ting fungerar är ett sätt och ett annat är att veta varför något 

händer. Om pedagogerna kan hitta liknelser i förskolans vardag och i deras aktiviteter med 

teknik så kan de även se barnens intresse för teknik, hur de gör vid olika experiment och att de 

får ta del av och vara med i barnens lärandeprocess.
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Efter intervjuerna så visar resultaten att pedagogerna tycker att barnen är nyfikna och naturligt 

intresserade för naturvetenskapliga ämnen som t.ex. Teknik. Barn ställer redan frågor i tidig 

ålder om olika fysikaliska fenomen. Vid alla dessa tillfällen där det uppstår så är det viktigt att 

pedagogen problematiserar och ställer reflekterande frågor till barnen för att utveckla deras 

tankar och funderingar kring teknik. 

Det sociokulturella perspektivet bidrar till att förstå förskolelärares beskrivningar i studien. En 

psykolog som haft ett stort inflytande på synen om inlärning hos barn är Vygotskij. Hans 

sociokulturella teori grundar sig på att pedagogerna vägleder till möjligheter via lek, miljö, 

samspel dem emellan och deras utbyte av tankar och inflytande. 

Efter att gått igenom intervjuerna med pedagogerna kan man se att många av hans tankar 

återspeglas i deras tankar. Som exempel så beskriver flera pedagoger vardagliga situationer 

där omgivningen är en avgörande faktor för arbetet som de utför med barnen. Samspelet med 

omgivningen var en avgörande tanke för Vygotskij anser Smidt, Sandra (2010). Pedagogerna 

vill att barnen ska tänka själva och utforska. Genom pedagogernas problemlösande frågor vill 

de uppmuntra barnen att komma fram till olika hypoteser. Barnen får då lära sig att se 

problem och att finna sina egna lösningar på dem. Pedagogerna anser att de lär sig mycket 

mer att själva eller tillsammans med andra barn komma fram till lösningar på problemen.

Smidt, Sandra (2010) skriver att Vygotskij ansåg att pedagogen hade en viktig roll för barnets 

inlärning. Pedagogen utmanar barnet och ger barnet vägledning och möjlighet att imitera. 

Genom vägledningen och att låta barnet klara uppgifter i samarbete med pedagogen ansåg 

Vygotskij att barnet så småningom skulle bli mer självständigt Smidt, Sandra (2010) .

Vygotskij menade vidare att pedagogen ska intressera sig för barnets möjligheter till 

utveckling och skapa förutsättningar för samarbetssituationer där pedagogen kan vägleda och 

stimulera barnet till att tänka och handla självständigt. 

Förhållningssätt till tekniklärande i planerade och 
oplanerade aktiviteter 

Trots att förskollärarna till en början berättar att de inte arbetar med teknik i den mån de borde 

kan de ändå berätta flera exempel på situationer och aktiviteter där de faktiskt kan urskilja 

teknik, även om det är i efterhand. En förskollärare resonerar att med ett teknikperspektiv kan 
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man upptäcka teknik i verksamheten, parallellt med allt annat barnen lär sig. Några 

förskollärare beskriver att det är lättare att fånga upp barnens frågor i planerade aktiviteter. De 

är mer förberedda i planerade aktiviteter och kan därför utmana barnen mer, menar de. En 

förskollärare betonar också att det är viktigt för professionen att planera in teknik i 

verksamheten. Även i situationer då de har haft ett annat fokus, vid tillfället, kan man 

återkoppla till och diskutera utifrån fokus på teknik. Med hjälp av de bilder de har tagit, 

använda den dokumentation de har och prata om det de har gjort utifrån ett teknikperspektiv. 

Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson (2007) anser att genom att använda barns egna 

erfarenheter och situationer från vardagen kan man göra nya erfarenheter av barns lärande och 

bygga vidare på deras erfarenhet. Men det räcker inte att endast sätta upp dokumentationen på 

väggen, det krävs att det sker reflektioner över ett specifikt innehåll. Smidt, Sandra (2010) 

menar att verklighetsbaserat vetande var mer betydelsefullt för barnet. Ju mer barnet får 

uppleva, desto mer kunskap får barnet. 

Vidare forskning 

Under tiden då jag arbetade med denna studie så väcktes nya tankar och funderingar kring 

teknik i förskolan. Då jag endast har varit på en förskola i en kommun så kan inte några 

generella slutsatser tas i beaktande.  Jag kan däremot se liknelser på andra forskningars 

resultat kring ämnet teknik. Det skulle vara intressant att rikta denna studie nästa gång mot 

barnen. Vad är deras tankar kring ämnet teknik? Hur upplever de att det arbetas med teknik i 

förskolan? Det skulle därför vara intressant att forska om barnens perspektiv och höra vad de 

tänker när de hör ordet teknik. Från början var tanken att min forskning skulle utgå ifrån både 

observation och intervju av pedagoger i förskolan. Arbetet blev för stort och processen för 

lång. Därför vore det intressant att ta upp detta i ny forskning längre fram. 
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Bilagor
Här kommer jag att bifoga de filer som använts i min studie. Intervjufrågorna och mitt 

samtyckes brev till förskole rektorn och till de tillfrågade pedagogerna som min studie har 

grundat sig på tillsammans med litteratur.
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Intervjufrågor

∑ Hur länge har ni arbetat i förskola på respektive avdelning?

∑ Vilka åldrar är det på er avdelning, är det småbarn, eller syskonavdelning?

∑ Vad är teknik för dig, vad innebär teknik?

∑ Varför ska man ägna sig åt teknik i förskolan?

∑ Vad kan teknikverksamhet i förskolan innehålla?

∑ Vilka kunskaper behöver man ha som förskollärare?

∑ Många är rädda för att svara fel på barnens frågor eller att svaren ska bli för 
komplicerade. Har du några råd till dem?

∑ Arbetar ni med teknik på er förskola/avdelning, i så fall på viket sätt? Sker den temastyrd, 
under fri lek eller vid utevistelse eller under samlingar?

∑ Vilka möjligheter har ni för att arbeta med teknik?

∑ Finns det några hinder/svårigheter på er avdelning för att arbeta med ämnet teknik?

Intervjun besvaras anonymt och inga namn på er personal eller avdelning kommer att nämnas 
i underlaget till min undersökning. 
Tack för hjälpen! 
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Samtyckesbrev

Hej!

Mitt namn är Marie Broström och jag läser till förskollärare på Karlstads Universitet och ska 

nu i vår skriva mitt examensarbete. Jag har valt att arbete med temat Teknik i förskolan. Min 

frågeställning som jag kommer utgå ifrån är hur pedagoger arbetar med detta. 

Min undersökning på er förskola kommer ske genom intervjuer med tillfrågade förskollärare. 

Jag kommer att ställa några specifika frågor som du som förskollärare kan få komma med 

dina tankar och kommentar kring. Jag har inga ”önskade” svar utan är istället nyfiken på vad 

du har att säga utifrån mina frågor. 

I mitt arbete kommer jag varken ge ut ditt namn, vem du är eller vart du jobbar till någon 

utomstående. All insamlad data kommer endast att användas till denna forskning för att sedan 

förstöras när arbetet är slutfört. 

För att jag ska kunna genomföra min intervju så behöver jag ett samtycke av dig som 

förskollärare. Fast än du har skrivit på så kan du när du vill avbryta medverkan, detta är helt 

frivilligt under hela processen.

Mvh 

Marie Broström

076-3669479

Jag samtycker till att ingå i Marie Broströms studie om hur pedagoger arbetar med teknik i 

förskolan.

Underskrift________________________________________

Datum____________________________________________


