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Sammanfattning: 
 
Syftet med uppgiften är att få kunskap om hur pedagoger uppfattar och ser på 

teknik i förskolan. För att undersöka detta har jag formulerat följande övergripande 

frågeställningar: Hur resonerar, uppfattar och ser pedagoger på begreppet 

teknik?, samt Hur arbetar pedagogerna med teknik i förskolan? Som metod har 

jag valt semistrukturerade kvalitativa intervjuer som tolkas utifrån fenomenologisk 

teori och sex pedagoger vid sex olika verksamheter i en kommun har intervjuats. 

Pedagogerna i studien ser teknikämnet som något positivt och tycker det är kul, 

men framför att många i deras arbetslag finner en viss rädsla för ämnet. Teknik 

behöver inte vara svårt och går att fånga i vardagen på förskolan, men det svåra är 

att medvetandegöra för barnen att de arbetar med teknik. Av studiens resultat 

framkommer att teknik på förskolorna framför allt är bygg- och konstruktion med 

olika strukturerade och ostrukturerade material, och att aktiviteter sker främst 

spontant och äger rum året runt både inomhus och utomhus.  

 
 
 
Nyckelord: förskola, teknik, preeschool technology education, early childhood 

education (ECE), scientific thinking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning .............................................................................................................. 3 

2. Bakgrund .............................................................................................................. 4 

2.1 Definition av teknik........................................................................................ 4 

2.2 Styrdokument ................................................................................................. 5 

2.3 NTA - Naturvetenskap och teknik för alla ..................................................... 5 

2.4 Faktorer av betydelse för barns lärande ......................................................... 6 

2.5 Problematik av tradition, kompetens och språkets betydelse......................... 7 

3. Litteraturgenomgång .......................................................................................... 10 

3.1 Tidigare forskning ........................................................................................ 10 

4. Syfte och frågeställningar .................................................................................. 12 

5. Metod ................................................................................................................. 13 

5.1 Metodval ...................................................................................................... 13 

5.2 Teoretiskt perspektiv .................................................................................... 13 

6. Urval och genomförande .................................................................................... 14 

6.1 Urval ............................................................................................................. 14 

6.2 Genomförande .............................................................................................. 15 

6.3 Bearbetning och analys av data .................................................................... 16 

6.4 Studiens tillförlitlighet ................................................................................. 17 

7 Etiska övervägande och forskningsetiska principer ............................................ 18 

7.1 Informationskravet ....................................................................................... 18 

7.2 Samtyckeskravet .......................................................................................... 18 

7.3 Konfidentialitetskravet ................................................................................. 18 

7.4 Nyttjandekravet ............................................................................................ 19 

8. Resultat ............................................................................................................... 19 

8.1 Pedagogers uppfattning och syn på begreppet teknik .................................. 20 

8.1.1 Teknik i förskolan: möjligheter och hinder ........................................... 20 

8.2 Pedagogers arbete med teknik i förskolan ................................................... 23 

8.3 Pedagogernas arbete med barnen i ämnet teknik ......................................... 24 

8.4 Pedagogernas syn på uppdraget och strävansmålen för teknik .................... 28 

8.5 Teknikämnets effekt och betydelse för barnen ............................................ 28 

8.6 Resultatsammanfattning ............................................................................... 29 

9. Diskussion .......................................................................................................... 30 

9.1 Metoddiskussion .......................................................................................... 30 

9.2 Resultatdiskussion ........................................................................................ 31 

9.2.1 Pedagogers uppfattning och syn på begreppet teknik ........................... 31 



 

2 

 

9.2.2 Pedagogers arbete med teknik och vad teknik i förskolan kan vara ..... 32 

9.2.3 Pedagogernas arbete med barnen i ämnet teknik .................................. 33 

9.2.4 Pedagogernas syn på uppdraget och strävansmålen för teknik ............. 33 

9.2.5 Teknikämnets effekt och betydelse för barnen ..................................... 33 

9.3 Avslutning .................................................................................................... 34 

9.4 Vidare forskning........................................................................................... 35 

Källförteckning ...................................................................................................... 36 

Bilaga 1 

Informationsbrev till förskolechefer/rektorer 

Bilaga 2 

Missivbrev till pedagoger  

Bilaga 3 

Intervjufrågor till pedagoger angående teknik i förskolan 

 

 
 
 
 
 
 

  



 

3 

 

1. Inledning  

Teknik är något som finns runt om kring oss. Nya funktioner, lösningar och 

produkter dyker upp hela tiden och teknik har funnits sedan människans 

begynnelse. De senaste hundra åren har världen förändrats dramatiskt med nya 

tekniska lösningar, utvecklad design, form, konstruktion och funktion som skapar 

hållbarare och säkrare produkter som gör det lättare och enklare för oss i vardagen.  

Sundin skriver i Nationalencyklopedin (2015) att teknik är lika gammal som 

människans historia men menar också att tekniken är ännu äldre eftersom djur 

använder enkla föremål till redskap samt bygger och konstruerar 

(Nationalencyklopedin). I boken Teknikdidaktik i förskolan skriver Bjurulf (2013) 

att i dagens samhälle omges vi av teknik och är beroende av teknik för att saker 

och ting skall fungera. För att barn skall kunna ta till sig kunskaper och för att 

förstå omvärlden är det viktigt att barn tidigt får möjlighet att utveckla ett intresse 

för teknik (Bjurulf. 2013, s.13-14).  

I Läroplanen för förskolan Lpfö 98/10 (Skolverket. 2010) står att den pedagogiska 

verksamheten ska genomföras så att utveckling och lärande utgör innehåll och 

metod och inbegriper att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Digitala 

verktyg kan tillämpas och användas  i förskolan till skapande processer 

(Skolverket. 2010, s.7). Förskolans mål är att sträva efter att varje barn 

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

teknik fungerar, 

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

tekniker, material och redskap (Skolverket. 2010, s.10). 

Under kursen Naturvetenskap och teknik i förskolan på förskollärarprogrammet 

tog vi del av ämnet teknik. Det gav mig ett ökat intresse för ämnet och nu vill jag 

ta reda hur pedagogerna ser på ämnet teknik och hur de arbetar med det på 

förskolan.  

Det är svårt att förutsäga vilka kompetenser elever kommer att behöva i ett 

framtida yrkesliv, vilket gör att skolan måste skapa förutsättningar för elever 

att lära vidare i nya situationer och att kunna anpassa tidigare kunskaper och  

erfarenheter för att lösa nya problem i framtiden (Kilbrink. 2013, s.7). 
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Med strävansmålen i läroplanen Lpfö 98/10 (Skolverket. 2010, s.10) och en 

verklighet med mer avancerad och nyskapande teknik i samhället och i förskolan 

vill jag med denna studie se hur verkligheten ser ut på förskolorna och hur 

pedagogerna tar till sig uppdraget. 

2. Bakgrund 
I bakgrundskapitlet beskrivs hur teknik definieras, varför förskolan arbetar med 

teknik, vad NTA - naturvetenskap och teknik för alla är, vilka faktorer som är av 

betydelse för barns lärande i teknik och problematik av tradition, kompetens och 

språk för teknik i förskolan. 

2.1 Definition av teknik 
Teknik kommer av det grekiska ordet techniko´s och kan översättas till konstgjord, 

hantverksmässig. Nationalencyklopedin (2015) definierar begreppet som en 

”Sammanfattande benämning på alla människans metoder att tillfredställa sina 

önskningar genom att använda fysiska föremål” (Nationalencyklopedin). "Teknik 

är något av människan skapat för att lösa problem eller tillfredsställa behov" säger 

Ginner i en intervju i tidningen Förskolan (Nöjd. 2013).  

Människor har under lång tid använt många olika artefakter till att göra vardagen 

enklare genom att öka styrkan i handen eller att förlänga armen (Bjurulf. 2013. 

s.16, 23). Artefakt – av latin aʹrte faʹctum ”konstgjord”. Artefakt används som 

beteckning för verktyg och redskap, men även för större konstruktioner som bilar, 

båtar och hus (Nationalencyklopedin. 2015). Föremål som är tillverkade av 

människor med kunskap samlad av människor som sätts i ett sammanhang och 

samverkar ingår i ett tekniskt system t.ex. en bil, dator eller tv beskriver Bjurulf 

(2013. s.16, 23). 

Att tillverka och designa en koja, ett hus åt en docka eller en låda att förvara 

skatter i har motiverat små barn till tekniska uppgifter för att åstadkomma något i 

ett visst syfte. Motivationen för elever att lära sig något nytt har ofta varit att söka 

ny information eller att lösa ett problem för egen tillfredsställelse. Inom tekniken 

är motivationen att använda material och verktyg för att lösa ett behov (Stables. 

1993, s.50). Bjurulf (2013, s. 14) förklarar att teknik på förskolan kan vara så enkel 

som att använda en pall för att nå upp till en leksak  på en hylla. 
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2.2 Styrdokument 
Förskolans riktlinjer är att pedagoger ansvarar för att barngruppen utmanas och 

stimuleras i sitt intresse för teknik och att arbetslaget ger barn möjlighet att 

bekanta sig med funktioner som har betydelse för det dagliga livet (Skolverket. 

2010, s.11-12). 

Utbildningsdepartementet (2010) belyser i en rapport vikten av och vilken vinning 

barn har av att ta del av teknikämnet redan i förskolan och förtydligar förskolans 

läroplan Lpfö 98/10. I rapporten beskrivs att syftet med teknik i förskolan är att 

barn ska få möjligheter att grundlägga sin förståelse för hur teknik används för att 

underlätta i vår vardag, lösa olika problem och få en förståelse för tekniken  runt 

omkring oss. Det finns ett behov av att göra tekniken som omger oss synlig och 

begriplig när utvecklingen inom teknik går allt fortare framåt, informationsflödet 

blir allt större i samhället och förmågan att själv söka kunskap och kommunicera 

blir allt viktigare (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 14). 

2.3 NTA - Naturvetenskap och teknik för alla 
NTA - Naturvetenskap och teknik för alla (NTA skolutveckling. 2015) erbjuder ett 

koncept för skolutveckling inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik 

för de yngsta barnen i förskolan upp till elever i grundskolans nionde år. 

Konceptet kom till när akademier runt om i världen såg ett vikande intresse för 

naturvetenskap och teknik samtidigt som de kunskaperna blir allt viktigare i 

dagens samhälle. Under 1980- och 1990-talet tog Kungliga Vetenskapsakademien 

del av och var med och startade det internationella skolutvecklingskoncept Science 

and Technology for Children (STC) i Sverige 1996, som sedermera utvecklades till 

dagens NTA. Idag är NTA en icke kommersiell sammanslutning av huvudmän för 

förskola och grundskola (NTA skolutveckling. 2015). 

NTA- konceptet innehåller metoder för lokalt utvecklingsarbete och vilar på fem 

grundpelare för skolutveckling och lärande i naturvetenskap och teknik. 

- ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experimentet som grund  

- tillgång till väl anpassat experimentmaterial i kombination med 

välanpassade elev- och lärarhandledningar  

- kontinuerlig kompetensutveckling av pedagoger/lärare 
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- fortlöpande utvärdering av elevernas lärande   

- samverkan mellan skolor, kommuner, näringsliv och högskolor/universitet 

(NTA skolutveckling. 2015). 

Luft, vatten och ljud är teman på material anpassat för förskolan där teknik ingår 

med biologi, kemi och fysik (NTA skolutveckling. 2015). 

2.4 Faktorer av betydelse för barns lärande 
Av förskolans uppdrag (Skolverket. s.6) framgår att miljön skall inspirera till lek, 

aktivitet, utmaning och utforskande. Vygotskij (1995) skriver att det är 

betydelsefullt att skapa en verksamhetsgrund där barn får pröva på och vidga sina 

kunskaper, fantasier och erfarenheter (Vygotskij. 1995, s.20). 

Läroplanen Lpfö 98/10 bygger på sociokulturell teori som grundar sig i Vygotskijs 

idéer om hur lärande sker genom aktivt deltagande, samspel och i relation till 

andra människor (Skolverket. s.6).  

Språkbruk 

Språket är av vikt för att barn ska ta till sig ett nytt kunskapsområde och få ett nytt 

redskap att förstå omvärlden med och där har pedagogen ett stort ansvar (Thulin. 

2011, s.108). I lärande aktiviteter förbinds olika språkliga diskurser som när 

vardagsspråk knyts till det naturvetenskapliga språket (Thulin. 2011, s.51). 

Material 

Pedagoger i Thulins studie (2011) har en idé om att material och leksaker skall 

utveckla ett lärande i en viss riktning. Barn som utforskar och upptäcker på egen 

hand riskerar att gå miste om begreppsutveckling i relation till materialet och 

lärandeändamålet. Även om pedagoger har kunnande inom specifika 

innehållsområden är det hur pedagoger uppfattar hur barn lär, som är av största 

vikt menar Thulin (2011, s.49). Tu (2006) hävdar att tillgång till material räcker 

inte i sig – det viktigaste är att materialet används och att man pratar och resonerar 

om det (Tu. 2006, s.250). 

Miljö och omgivning 

Hur pedagogen ser på sin roll och sitt uppdrag sätter prägel på arbetslagets innehåll 

och förhållningssätt (Thulin. 2011, s.100). Hur omgivningen ser ut och barn 
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uppfattar miljöer är av vikt för vart kunskapsutveckling leder och präglar normer 

och värden menar både Elm Fristorp (2012, s.278) och Thulin (2011, s.59-60). 

2.5 Problematik av tradition, kompetens och språkets betydelse 
Avsnittet problematik tar upp förskolans traditioner, pedagogers bristande 

kunskaper om naturvetenskap och teknik och skillnader dem emellan och den ofta 

okritiska användningen av material som inte är avsedd för barn att leka med samt 

språkets betydelse i förskolan. 

Traditioner i förskolan 

Thulins (2011) resultat synliggör en förskolepraktik som enligt henne tycks styras 

av förutsättningar som präglat svensk förskola sedan Fröbels dagar med omsorg, 

fostran och lärande. I hennes studie förekom inte något systematiskt 

tillvarataganden av barns erfarenheter eller reflektioner om aktiviteters mål och 

syfte (Thulin. 2011, s.101). I en studie på förskolor i USA visar Tu (2006) att 

pedagogerna enbart riktade 4,5 % av tiden till vetenskapliga aktiviteter i den fria 

leken (Tu. 2006, s.250). Innehållet i förskolan sker som det alltid har gjort visar 

analysen och när det skall "göras naturvetenskap" sammanställs det med "göras 

förskola", inget förändras och förskolan är som den alltid brukar vara (Thulin. 

2011, s.102).  

Bristande kompetens och kunskap 

Före den reviderade läroplanen 2010 har inte förskollärarutbildningen dominerats 

av kunskapsområden som teknik, naturvetenskap och matematik. I och med 

införande av en läroplan fick förskolan i uppdrag att arbeta med bl.a. 

naturvetenskap och teknik, ett uppdrag som sedan skrevs fram ytterligare i 

samband med revideringen av läroplanen. Eftersom naturvetenskap och teknik 

tidigare inte ingått i förskollärarutbildningen medförde införandet av läroplanen att 

det saknades kompetens och Skolverket ”sjösatte” därför 

kompetensutvecklingsinsatser inom dessa ämnen (Utbildningsdepartementet. 

2010, s.13). 

Med den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö 98/10 är kompetensutveckling 

nödvändig i verksamheten för att öka kunskaperna i teknik när ämnet blev 

prioriterat på ett annat sätt än tidigare (Skolverket. 2011, s.15).   
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Skolverket har efter ett regeringsbeslut år 2011 gett i uppdrag till olika aktörer bl.a 

Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) att genomföra utvecklingsinsatser i 

naturvetenskap och teknik på grund av att det saknas lärare och förskollärare som 

saknar utbildning i naturvetenskap och teknik, och att elevers kunskap sjunker och 

intresset för högre studier minskar (Skolverket. 2011, s. 3). 

Barns lärande gynnas av att pedagoger besitter kunskap inom ett visst 

innehållsområde (Thulin. 2011, s.107). "Ett utmärkande drag för teknik är att det 

inte finns ett enda rätt svar" (Nöjd. 2013) säger Ginner i en intervju i tidningen 

Förskolan och fortsätter " Cykeln har exempelvis sett ut på många olika vis under 

årens lopp, och gör så också i dag" (Nöjd. 2013). Pedagoger på förskolan kan föra 

samtal med barnen och se på olika lösningar, det behöver inte vara i minsta detalj 

men urskilja vilka lösningar som är bra och varför (Nöjd. 2013).  

Om inte pedagogen kan alla moment är det acceptabelt att säga "jag vet inte till 

barnen", men bjud då in barnen och ta reda på frågorna tillsammans menar Tu 

(2006, s.251). 

Forskare lyfter fram att pedagoger har svårt att skilja på vad som är teknik och vad 

som är naturvetenskap och menar att om inte verksamma pedagoger vet vad teknik 

är skapas en förvirring och barnens lärande i ämnet försämras enligt Axell (2013, 

s.30). För att undervisa på ett bättre sätt i teknik och naturvetenskap menar Tu 

(2006) att förskollärare behöver bli bättre på att reflektera över sin egen praktik 

och verksamhet och bli bättre på att utnyttja tillgängligt material som finns i den 

egna omgivningen Tu ( 2006, s.250). 

Aktiviteter kan vara mycket enkla och om pedagogerna förstår olika typer av 

naturvetenskap och teknik blir det lättare för dem att sätta igång aktiviteter för 

barnen eftersom naturvetenskap och teknik finns överallt menar Tu ( 2006, s.251). 

Hur lärare tolkar styrdokumenten i kombination med sina val av metod och 

innehåll i undervisningen påverkar vad elever erbjuds att lära sig i ämnet teknik. 

Svenska grundskolans teknikundervisning saknar tillräcklig verklighetsanknytning 

för att elever ska få en uppfattning av vikten i teknikämnets nyckelfaktorer 
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samhälle, människa och natur, vilket även förskolan kan ta fasta på skriver Bjurulf 

(2008, s. 171).  

Naturskyddsföreningen (2013) har i en kartläggning gjort en inventering på farliga 

kemikalier i barns vardag på förskolor. De nämner material som inte är ämnade för 

att vara leksaker men som finns i förskolornas verksamhet. Exempel är diverse 

spillmaterial från bygg, plastslangar, PVC-rör, kabelrör och presenningar. 

Kemikalielagstiftningen behöver skärpas för att skydda barn mot kemikalier och 

inte bara för enstaka barnanpassade produkter och kommunen behöver hjälpa 

förskolorna med det (Dahl & Grudd. 2013, s.19, s.24). 

Språk och begrepp 

Genom att introducera teknik i förskolan får barnen möjlighet att stifta bekantskap 

med dess språkbruk och förhållningsätt, vilket blir ett redskap att förstå världen 

med (Thulin. 2011, s.108). För att som pedagog kunna upptäcka teknik i vardagen 

skriver Bjurulf (2013) att det är bra att känna till olika begrepp. Hävstången - 

skottkärra, gungbräda, spaden, fackverksprincipen som är en konstruktion som är 

uppbyggt av trianglar t.ex. en takstol eller Eiffeltornet, enkla maskiner och 

mekanikens gyllene regler exempel hjulet, lutande planet, hävstången och skruven 

och mekanism, t.ex. en ratt, spak, eller pedal är tekniska begrepp som alla existerar 

i vår vardag och på förskolan (Bjurulf 2013, s.17-18).  

När pedagoger använder centrala begrepp i samband med aktiviteter är det inte 

självklart för barnen hur dessa begrepp ska användas, men får de höra dem ett par 

gånger använder barnen begreppen med allt större säkerhet över tid (Elm Fristorp. 

2012, s.256). Införande av teknik i förskolan kan bidra till att barn utvecklar ett 

intresse för och lust att lära mer av teknikområdet, vilket ökar deras 

uppmärksamhet till förändringar och vad som sker i omvärlden med större 

vaksamhet och ett mera kritiskt förhållningsätt (Thulin. 2011, s.108).  
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3. Litteraturgenomgång 
I kapitlet litteraturgenomgång lyfts vad tidigare forskningen säger om 

teknikämnet, teknikundervisning och varför teknik är viktigt att ta del av redan i 

förskolan. 

3.1 Tidigare forskning 
Enligt Skolverket (2015) syftar forskning om förskolan till att utveckla 

verksamheterna och ett vetenskapligt förhållningsätt bör genomsyra verksamheten 

för att barnen skall få en så god undervisning och kunna utvecklas så långt som 

möjligt (Skolverket. 2015).  

Problematisering av barns meningsskapande 

Människan utvecklar teknik för att uppfylla praktiska behov vilket är en gemensam 

nämnare för hur lärare förstår begreppet teknik (Bjurulf. 2008, s. 197).  

Thulin (2011) påpekar att i dagens politiska och moraliska dilemma är frågor inom 

teknik ofta aktuella (Thulin. 2011, s.36). Inom ämnet teknik i undervisningen i 

skolan finns det flera drivkrafter som håller barnen intresserade, de vill lära sig 

något nytt, prova nya verktyg och använda nya material (Stables. 1993, s.51). Tu 

(2006) skriver om "science" (dvs. naturvetenskap) men det hon skriver stämmer 

precis lika sant för teknik. 

Science is the passionate quest to understand how our world works. To 

promote scientific thinking, children need a supportive environment in which 

they can exercise this passion of discovery. Science experiences based on 

children’s curiosity and eagerness to explore the world provide many 

learning opportunities for children. Children’s long-term attitudes toward 

science begin with their earliest exposures to science (Tu. 2006, s.251). 

Bjurulf (2008) och (Blomdahl (2007) visar liknande resultat för faktorer som 

påverkar elevers lärande i teknik i grundskolan, vilket även går att koppla till 

förskolan enligt Bjurulf. Hur teknikämnet gestaltas påverkas av den  

fysiska lärandemiljön - påverkar undervisningen och hur den organiseras, 

pedagogens utbildning - påverkar hur läraren arbetar med teknikämnet,  

storleken på gruppen - påverkar vad som är möjligt att lära sig för eleverna 

(Bjurulf . 2008, s.115-116, 198, Blomdahl. 2007, s.166, 180).  
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Barnens och pedagogernas tidigare erfarenheter formar meningsskapandet, 

handlingar och upplevelser i naturvetenskap och teknik säger Elm Fristorp (2012, 

s.275). Resultat som Tu (2006) och Elm Fristorp (2012) kommer fram till visar att 

det är viktigt att utnyttja och prata och resonera om tillgängligt material. Det spelar 

roll hur något sägs och utförs och det har större betydelse än vad som bara sägs 

eller vilket material som erbjuds. Pedagoger kan bli bättre på att utnyttja tillfällen 

att prata, diskutera och undervisa i vardagen (Elm Fristorp. 2012, s. 275, Tu. 2006, 

s.250).  

Axell (2013) ser i sina studier att pedagoger inte tar hänsyn till barnens egna 

kunskaper och intressen utanför verksamheten. För att koppla ihop förståelse av 

teknik vill forskare att den pedagogiska verksamheten ser relationen individ – 

miljö – samhälle – teknik för att barnen ska känna delaktighet i det 

högteknologiska samhället vi lever i (Axell. 2013, s. 29).  

Teknikämnet handlar ofta om att elever får testa och värdera funktion, 

noggrannhet och precision när de monterar, bygger och konstruerar i praktiska 

moment. Undervisningen fokuseras ofta på att bygga en konstruktion eller artefakt 

och inte på själva inlärningsprocessen vilket sker både i förskola och skola (Axell. 

2013, s. 30, Bjurulf. 2008, s.115. s.150-151).  

Kilbrink (2013) och Axell (2013) lyfter att inlärning av teknik ofta sker som en 

linjär process utan diskussion eller reflektion om den teoretiska insikten om 

funktionalitet för själva artefakten för elever i skolan och barn i förskolan. 

Pedagoger och lärare bör fokusera mer på processen, system och generisk kunskap 

för att lära barnen mer på djupet. För att förstå helheter krävs teori som kunskap 

om något och praktik som kunskap i något (Axell. 2013, s.30), (Kilbrink. 2013, 

s.64).  

Interaktion och jämställdhet  

Flickor och pojkar använder dagligen teknologi på förskolan både i planerade 

aktiviteter och i den fria leken. Får elever prova på, testa och lyckas och känna att 

teknik är roligt stärks självförtroendet, framförallt för flickor (Hallström. & 

Elvstrand. m.fl. 2015, s.166, Bjurulf. 2008, s.115). Möjligheten till bygg- och 
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konstruktion är viktig bl.a för barnens självförtroende och särskilt då för flickors 

självförtroende. 

Barn i större tätort bygger och konstruerar i mindre utsträckning än barn på 

landsorten i den fria leken utomhus. Utomhusaktivitet som relaterar till teknik är 

lek i sandlådan central, där barn i alla åldrar bygger och  konstruerar sandkakor 

och vägar skriver författarna (Hallström. & Elvstrand. m.fl. 2015, s.166, 169).  

Sandlådeaktiviteter förenar flickor och pojkar i olika åldrar i likvärdig aktivitet. I 

den internationella forskningen lyfts en aspekt där barn i unga år ska ges möjlighet 

att utveckla färdigheter och kunskaper utifrån ett rättvise- och 

jämställdhetsperspektiv. Får alla medborgare likvärdiga kunskaper i teknik bidrar 

det till ett mer jämställt och rättvist samhälle (Axell. 2013, s.28).  

Elm Fristorp (2012) ser ett interaktionsproblem: barn som inte visar intresse av 

naturvetenskap och teknik går miste om planerade aktiviteter. Barnens egna val att 

delta får till följd att endast några barn deltar när pedagoger bestämmer aktivitet, 

dvs ett fåtal barn engagerar sig och att få barns intressen blir tillgodosedda i 

aktiviteterna. Barn med ett intresse som väljer att delta kontinuerligt i 

lärandesammanhang blir delaktig i planering av aktiviteter, får bättre relation till, 

kommunikation med och mer uppmärksamhet från pedagoger. Finns inget intresse 

kan det följa med långt upp i skolåldern och då är risken stor att barnet senare i 

livet väljer bort utbildningar i naturvetenskap och teknik (Elm Fristorp.2012, 

s.276).  

4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppgiften är att få kunskap om hur pedagoger uppfattar och ser på 

teknik i förskolan. För att undersöka detta har jag formulerat följande övergripande 

frågeställningar. 

- Hur resonerar, uppfattar och ser pedagoger på begreppet teknik? 

- Hur arbetar pedagogerna med teknik i förskolan? 
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5. Metod 
Här beskrivs de metoder för datainsamling och analys som används i studien och 

hur intervjufrågorna i studien är kopplade till frågeställningarna. 

5.1 Metodval 
Till mitt examensarbete har jag valt att arbeta med kvalitativa forskningsintervjuer 

för att förstå den intervjuades vardagsvärld ur sitt eget perspektiv och försöka 

täcka både faktaplanet och meningsplanet (Kvale & Brinkmann. 2014, s.41, 47). I 

strukturerade intervjuer används fasta frågor med förutbestämda svarsalternativ 

likadant för alla respondenter och kan likna en enkät studie (Stukát 2011, s.43). I 

min studie har jag valt semistrukturerade intervjuer där ett frågeformulär följs och 

alla får lika frågor men där frågorna kan formuleras om och individualiseras för att 

respondenten skall uppfatta frågan rätt. Vid samtalet förekommer också följdfrågor 

för att utvinna utförligare svar (Stukát 2011, s.44). 

För att få till en bra kvalitativ intervju är en frågeguide som förberetts i förväg ett 

stöd för intervjuaren. I intervjun med respondenten finns möjlighet till fördjupning 

med följdfrågor i dialogen (Harboe.2013, s.58). För att få en bakgrund och en 

förståelse av respondenterna fick de fylla i bakgrundsfakta, frågorna 1 till 5 i 

frågeformuläret (Bilaga 3).  

Mina frågor skickades ut i förväg för att deltagare skulle känna sig bekväma och 

hinna tänka till om ämnet innan vi träffades. Harboe (2013, s.75) skriver att om 

respondenten får underlag och information om studien i förtid kan det motivera till 

mer exakta och ärliga svar, men kan också ge onaturligt pålästa svar.  

Kvale & Brinkmann (2014, s.156) menar att antalet intervjuer bör ligga på mellan 

15 +/-10 personer i en intervjustudie, där antalet är beroende på tid och de resurser 

som finns tillgängligt till projektet. 

5.2 Teoretiskt perspektiv 
Min intervjustudie bygger på ett fenomenologiskt perspektiv och är användbart för 

att studera och se berättelser, språkliga utsagor eller uttryckande bilder och genom 

det förmedla, beskriva och förstå andras upplevelser (Stensmo. 2002, s.108). 

Fenomenologi i kvalitativa studier är ett sätt att beskriva världen som personen i 
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fråga uppfattar den, där man fångar ett intresse av att förstå sociala fenomen i 

aktörens perspektiv (Kvale & Brinkmann. 2014, s.44). 

Intervjufrågornas koppling till frågeställningarna. 

Den första frågeställningen Hur resonerar, uppfattar och ser pedagoger på 

begreppet teknik? är kopplade till frågorna 6, 14 och 16 i frågeformuläret (Bilaga 

3), och den andra frågeställningen Vad anser pedagogerna att teknik i förskolan 

kan vara? är kopplad till frågorna 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 i frågeformuläret 

(Bilaga 3). 

6. Urval och genomförande  
I kapitlet redovisas urvalet och information om respondenter, på vilket sätt 

intervjuerna utfördes och hur bearbetning och analyser genomfördes. 

6.1 Urval 
Urvalet i min empiriska undersökning är förskollärare med ett teknikintresse som 

har sin verksamhet på förskolor i en medelstor kommun i Mellansverige. I denna 

studie har sex pedagoger intervjuats på sex olika förskolor spridda i kommunen 

men där en intervju senare föll bort. 

I mitt urval har jag kontaktat merparten av förskolecheferna i en medelstor 

kommun via mejl för att undersöka om det fanns något intresse för min studie och 

om jag fick tillgång till förskollärare med ett teknikintresse i verksamheten. Efter 

att jag återkommit till förskolecheferna med ett telefonsamtal fick jag snabbt 

tillgång till intresserade pedagoger till min studie. Mitt val av de respondenter 

styrdes av förskolecheferna och pedagogernas intresse i ett stratifierat 

slumpmässigt urval, där den karakteristiska egenskap som styrde mitt val var 

teknikintresset (Harboe. 2013, s.107).  

Information om respondenterna 

För att få en klar bild av respondenterna i studien sammanställdes bakgrundsfakta 

om arbetsplats, barnens ålder, utbildning, anställningstid samt om pedagogen har 

utbildning inom ämnet teknik i form av en tabell se (Tabell 1).  
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Tabell 1. Information om respondenterna 

Namn Arbetsplats  
Barnens 
ålder Utbildning Kön 

Antal år inom 
yrket 

Teknik 
utbildning 

Ann Förskola 3-5 Förskollärare Kvinna 5-10 år Ja, kurs i NTA 

Bi Förskola 4-5 

Lärare 1-7 

Ma/No Kvinna 5-10 år Ja, kurs i NTA 

Curt Förskola 2,5-5 Förskollärare Man 10 år eller mer Nej 

Dan Förskola 3-5 

Lärare med 

inriktning mot 

yngre år 1-6 Man 1- 5 år 

Ja, kurser med 

teknisk inriktning 

Eda Förskola 1-5 Förskollärare Kvinna 10 år eller mer Nej 

Alla respondenterna arbetade på olika förskolor, tre på förskolor i en tätort och två 

på förskolor på landsbygden. Könsfördelningen av respondenterna var tre kvinnor 

och två män. Tre personer var utbildade till förskollärare och två personer till 

lärare i de yngre åren och lärare 1-7. Två personer har arbetat mer än tio år, två 

personer över fem år och en person har arbetat mellan ett till fem år. Endast en 

respondent arbetade i verksamhet med barn i de yngsta åldrarna upp till fem års 

ålder, en pedagog med barn från 2,5 år upp till fem år. De övriga respondenterna 

arbetade med de äldsta barnen i verksamheten, två i åldersgruppen 3-5 år och en 

med barn i åldrarna 4-5 år.  

Tre personer svarade att de hade utbildning med inriktning mot ämnet teknik och 

två svarade att de inte hade det, (se Tabell 1).Två av respondenterna beskriver att 

de tidigare har en bakgrund inom ett teknikinriktat yrke. Namnen i studien är 

fingerade. 

6.2 Genomförande 
Jag kontaktade de intresserade pedagogerna och berättade om min studie, 

bestämde träff och skickade via mejl ut ett missivbrev (Bilaga 2) samt mina frågor 

(Bilaga 3). Min studie bygger på kvalitativa intervjuer med pedagoger på utvalda 

förskolor i en mellanstor kommun. Den frågeteknik jag använt för att genomföra 

intervjuerna är ett fysiskt möte med personen i en semistrukturerad intervjuform 

med ett förutbestämt frågeformulär med öppna frågor utan fasta svarskategorier. 

Respondenten fick chansen att med egna ord utrycka och formulera sina egna svar 

på frågorna och där jag försökt fånga intervjupersonens tankar och perspektiv 

(Kvale & Brinkmann. 2014, s.45, Harboe. 2013, s.55-57).  



 

16 

 

Enskilda intervjuer ger en personlig kontakt med respondenten och som 

intervjuare får man klart för sig om respondenten förstår frågorna och att alla 

frågor besvaras. Vid telefonintervju får man också klart för sig om respondenten 

förstår frågorna och att alla frågor besvaras, men passar mindre bra för mer djupa 

frågor och svar då mötet inte blir lika personligt. I enskilda intervjuer förekommer 

inget grupptryck och respondenten kan utrycka sig som hen vill och det går att 

diskutera privata och intima ämnen men kan också uppfattas som konstlat, sakna 

gruppdynamik och intervjuarens roll är stor. En mindre bra intervjuare kan ge ett 

misslyckat resultat (Harboe, 2013. s.60-61, Stukát 2011, s.45). 

Intervjuerna genomfördes på en ostörd plats på förskolan där pedagogen arbetade, 

på en förutbestämd tid, dag och plats mellan enbart mig och pedagogen. En lugn 

och ohotad miljö som informanten valde, där båda parter känner sig trygga vilket 

också Stukát (2011, s.45) påtalar betydelsen av vid fältintervjuer.  

Innan samtalet startade skrev respondenten på ett samtycke och godkännande av 

deltagande i studien. Samtalet spelades in på diktafon och jag skrev ned stödord på 

papper under intervjuns gång. Med stödord säkerställs informationen ifall 

utrustningen krånglar och om det är svårt att uppfatta vad som sägs (Stukát. 2011, 

s.45, Harboe, 2013. s.60-61). Intervjuerna planerades till att ta 45 till 60 minuter, 

men inget samtal blev längre än 45 minuter. Frågorna i intervjun besvarades 

utifrån frågeformuläret (Bilaga 3) plus några följdfrågor.  

6.3 Bearbetning och analys av data 
Efter att alla intervjuer var genomförda spelades ljudinspelningarna upp och 

avlyssnades ett flertal gånger och transkriberades så ordagrant som möjligt, för att 

få en överblick, se mönster och motsägelser i respondenternas utsagor (Kvale & 

Brinkmann. 2014, s.220). Genom att spela in intervjuerna skapades möjlighet att 

gå tillbaka och lyssna till respondenterna och inte missa något intressant i svaren. 

Innehållet analyserades och strukturerades upp i ramar och kategorier efter 

nyckelord, kodning (Harboe. 2013, s.116). Mönster sammanställs genom 

överensstämmelser och skillnader i intervjuerna. Kodning av kvalitativ rådata 

sorterades efter frågor som vad, vem, hur, när, var, varför och vilket ändamål? För 
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att sedan bilda ett sammanhang och lyfta fram innebörder och få en 

sammanhängande helhet (Stensmo. 2002, s.36-37), (Stukát. 2011, s.38). 

Materialet, person för person, sorterades in efter svaren av respondenterna i 

intervjufrågorna och kategoriserades sedan upp efter mina frågeställningar.  

För att få en helhet söktes övergripande svar i flera intervjufrågor som kopplades 

till frågeställningarna. Teknik, material, bygg, konstruktion, planering, 

prioritering, utbildning, NTA, undersöka, utforska, idéer, intresse, glädje, hinder, 

tid och naturvetenskap var några nyckelord som jag letade efter i respondenternas 

svar.  

Bortfall av respondent 

I min intervjustudie valde jag att ta bort och bortse från en intervju av respondent 

vid bearbetningen. Det har inte förekommit någon nämnvärd planerad aktivitet i 

teknik och frågorna blev hypotetiska och inte relevanta för min studie. 

Verksamheten på den förskolan är i uppstartsfasen med ny personal, arbetsgrupp 

och en organisation som varit rörig under hösten på grund av sjukdom och 

renovering. På grund av begränsad tid och i övrigt bra material analyserades endast 

fem av sex intervjuer som genomfördes. 

6.4 Studiens tillförlitlighet 
Urvalet av respondenterna sköttes av de förskolechefer jag fick kontakt med, vilket 

resulterade i pedagoger med intresse för ämnet vilket gav utförliga svar. Frågorna 

fick respondenterna i förväg för att känna sig trygga, kunna förbereda sig och ge 

utvecklade och tydliga svar men kan ha resulterat i pålästa inte riktigt ärliga svar. 

Samtalen kändes avslappnade och trevliga men att föra noter under intervjun 

orsakade viss distraktion, vilket kan ha medfört otydliga svar från respondenterna 

pga. intervjuarens brist på rutin. Avlyssnandet av inspelningarna och 

transkribering av intervjuerna kan ha medfört en viss omedveten analys och 

tolkning vilket Stukát (2011, s.133) och Harboe (2013, s.138) påpekar. 
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7 Etiska övervägande och forskningsetiska principer 

Det är av största vikt att följa etiska aspekter och följa individskyddet när barn är 

inblandade i utbildningsvetenskaplig forskning. Forskningsetiska regelverk anger 

hur individen skyddas, hur data samlas in, arkiveras och förvaras samt hur 

resultatet publiceras och vilka som får del av forskningsresultatet (Stensmo. 2002, 

s. 26-27). 

Allmänna huvudkrav på forskningen som ligger till grund för individskyddskravet 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

7.1 Informationskravet 
Undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare skall informeras av forskaren om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för att delta. Medverkan skall 

vara frivillig och deltagare har rätt att avbryta sin medverkan om de önskar. Den 

aktuella undersökningen skall innefatta all informationen och de inslag som kan 

påverka ett frivilligt deltagande (Vetenskapsrådet. 2011, s.7). Informationskravet 

har uppfyllts genom att förskolechefer och förskollärare informerats via ett 

informationsbrev och respondenterna muntligt vid intervju tillfället (Bilaga 1 och 

2). 

7.2 Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet möjliggör för deltagare att själva bestämma på vilka villkor och 

hur länge de vill delta i en forskningsstudie och deltagaren har rätten att avbryta 

utan negativa följder. Uppgifter om samtycke skall forskaren erhålla från 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare samt från förälder eller 

vårdnadshavare om de undersökta är under 15 år (Vetenskapsrådet. 2011, s.9-10).  

De tillfrågade pedagogerna har via missivbrevet (Bilaga 2) skrivit på och godkänt  

samtycke och deltagande i studien. 

7.3 Konfidentialitetskravet 
En förbindelse om tystnadsplikt undertecknas av all personal i forskningsprojekt 

som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara 

personer. Uppgifterna i projektet skall praktiskt vara omöjligt för utomstående att 

komma åt och identifierbara personer skall avrapporteras och lagras på ett sätt så 
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utomstående inte kan identifiera enskilda människor. Detta gäller etiskt känsliga 

uppgifter i synnerhet (Vetenskapsrådet. 2011, s.12).  

Informationen från intervjuerna bearbetas endast av mig och enligt 

konfidentialitetskravet kommer varken intervjupersonernas identitet eller förskola 

nämnas. Alla namn på personer och verksamheter är fingerade och således 

anonyma som också framgår av informationen till pedagogerna i missivbrevet 

(Bilaga 2). 

7.4 Nyttjandekravet 
Insamlade uppgifter om enskilda för forskningsändamål får inte användas eller 

lånas ut till icke-vetenskapliga syften eller till kommersiellt bruk. Insamlade 

personuppgifter som direkt påverkar den enskilde får inte nyttjas för åtgärder eller 

beslut om inte ett särskilt medgivande givits av den berörde (Vetenskapsrådet. 

2011, s.14). Deltagarna i studien är informerade om att uppgifterna endast kommer 

användas i examensarbetet och att när  arbetet är avslutat och godkänt kommer det 

inspelade och transkriberade materialet att förstöras.  

8. Resultat 

Under den här rubriken redovisas analysen av respondenternas utsagor från 

intervjuerna, se (Bilaga 3). Frågeställningarna ligger som grund för rubrikerna i 

presentationen av resultatet. För att förtydliga frågeställning två har den delats upp 

i fyra underrubriker utifrån intervjufrågorna och svaren. 

 Hur resonerar, uppfattar och ser pedagoger på begreppet teknik?  

 Hur arbetar pedagogerna med teknik i förskolan? 

  

- Vad anser pedagogerna att teknik i förskolan kan vara? 

- Hur arbetar pedagogerna med barnen i ämnet teknik? 

- Hur ser pedagogerna på uppdraget och strävansmålen teknik i 

läroplanen för förskolan Lpfö 98/10? 

- Vilken effekt och betydelse har teknikämnet för barnen? 
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8.1 Pedagogers uppfattning och syn på begreppet teknik  
Alla respondenter svarar att teknik har att göra med att undersöka, utforska, prova, 

experimentera och fundera för att komma på lösningar.  

Respondenterna svarar lite olika i hur de uppfattar teknik Dan, Bi och Ann svarar 

att teknik är någonting som förenklar för mänskligheten, teknik är ett redskap eller 

hjälpmedel som gör saker lättare i vardagen, teknik talar om hur någonting 

fungerar, teknik uppkommer inte spontant utan något måste tillföras.  

Eda svarar att när hon tänker på teknik är det konstruktion och ingenjörer och att 

hon tyckte det var svårt när hon var yngre. Nu har hon ändrat uppfattning och 

tycker att det är intressant, spännande och roligt. 

 - Det kan ju vara så enkelt som att bygga en båt av folie (Eda).  

Curt svarar att teknik är ett stort ämne som går ihop med naturvetenskap och att 

det går hand i hand i hur saker och ting fungerar. I teknik ingår också lärplattor och 

datorer svarar Curt. 

8.1.1 Teknik i förskolan: möjligheter och hinder 

Möjligheter till inkludering och bryta könsmönster 

Dan tar upp frågan om vilka barn som får tillgång till att arbeta med teknik och 

säger att det inte alltid skall vara samma barn, och de som är mest intresserade! 

För att bryta barriärer menar han att man ibland måste handgripligt bjuda in vissa 

barn till tekniken för att de skall bli introducerade till ämnet.  

Både Curt och Dan resonerar om att väcka intresse och lust hos barn som inte 

redan blivit introducerade i teknikämnet av sina teknikintresserade föräldrar.  

Att på förskolan tänka på hur vi pedagoger uttrycker oss och lär ut ämnet och hur 

vi riktar undervisningen för att inte spä på genusaspekten uttrycker Dan. 

Ann påtalar att när hon har NTA -samling är alla barnen intresserade och då vill 

alla vara med. Vid dessa tillfällen är barnen uppdelade i fyra mindre grupper om 

sex barn. 
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Genus 

Det är viktigt att bryta könsmönster och teknik är inte könsuppdelat påtalar 

respondenterna. Eda säger att pojkar och flickor tycker teknik är kul på förskolan 

och det skapar fördelar: 

- Det är en fördel, det är inte så könsfördelat som jag kan tänka sen tjejer och 

killar,  här är det på samma nivå och alla tycker att det är kul liksom (Eda).  

Bi förklarar att de en gång i veckan delar upp barnen i pojk- och flickgrupper för 

att alla ska få chansen att upptäcka på lite andra sätt än när alla är blandade:  

- Kan vara speciellt för tjejer att våga sig in i byggrummet ibland och få ta för 

sig själva och inte bli överkörda. Det gäller ju inte bara tjejer (Bi). 

Fördomar och rädsla för ämnet pratar respondenterna också om och att det är 

många kvinnor i förskolan som är avvaktande till ämnet.  

Möjligheter för utveckling och utbildning 

Tre av respondenterna ser positiva möjligheter i att lyfta teknikämnet och har sökt 

resurser i en privat fond som riktar sig mot utbildningsprojekt inom teknik, 

naturvetenskap och entreprenörskap. Med mer resurser får de möjlighet att 

utveckla teknikområdet på sin förskola. 

Respondenterna nämner att det är möjligt att få fortbildning om man vill och är 

intresserad av ett ämne och att vissa chefer ser det som viktigt.  

Dan nämner att det är mycket enskilda utbildningar för var och en, men saknar tid 

till samarbete och reflektion i arbetslaget.  

- Vi går väldigt mycket utbildningar och kurser men, gör det var och EN! Jag 

kan känna att arbetslaget måste få chans att vilja reflektera och vilja som nu, i 

just teknik (Dan). 

Fler i arbetslaget skulle behöva gå kurs i NTA nämner Bi för att utveckla 

teknikämnet. 
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Problematik och hinder för att utveckla ämnet teknik 

Av intervjusvaren att döma verkar respondenterna se samma typer av hinder i 

verksamheterna för att utveckla ämnet teknik med framför allt kollegor som saknar 

intresse, har för lite kunskap och saknar utbildning och inte prioriterar ämnet. 

Fyra av respondenterna svarar att det är svårt att hinna med teknik när det saknas 

personal och tid i verksamheten till planering och reflektion. En respondent ser ett 

hinder med för stora barngrupper. 

Tre av fem respondenter nämner pengar som ett bekymmer och fyra av fem  

resonerar att utformningen av miljön kan vara ett hinder för verksamheten med 

lokaler som inte är anpassade för verksamheten, material som inte får plats, eller 

problem med stölder och förstörelse på utegården. 

Teknik och naturvetenskap 

I samtalen uttrycker pedagogerna att teknikämnet går ihop lite med 

naturvetenskap. Curt och Ann uttrycker sig som: 

- Naturvetenskap och teknik går ihop (Curt). 

- Naturvetenskapen tar över lite grann och det är väl så att traditionen tar 

över, förskolan är väl sån kan jag tänka. Ja, vi jobbar mycket med det för det 

är naturligt, det kan vi (Ann).  

Dan nämner även att han och barnen utövar experiment och använder då ofta PET-

flaskan, tekniska föremål som används till naturvetenskapliga fenomen.  

När verksamheten gör inköp av leksaker och material säger Dan:  

- Det kanske inte är teknik i grunden, utan istället är naturvetenskap och 

naturvetenskapliga fenomen (Dan). 

Naturvetenskapliga och teknikaktiviteter är något som går i varandra och hänger 

ihop med problemlösningar och att ställa hypoteser framkommer i intervjuerna 

med respondenterna. 
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8.2 Pedagogers arbete med teknik i förskolan 
Samtliga respondenter uttrycker att de är intresserade av teknik och att det är roligt 

och viktigt att förmedla teknik till barnen i tidig ålder, för att de skall ta med sig 

intresset upp i högre ålder och skolgång. För att skapa ett teknikintresse ge ord och 

begrepp, visa hur saker fungerar och låta barnen utforska, prova och lyckas för att 

stärka självförtroendet uttrycker respondenterna. 

Något som alla förskolor har tillgång till är Bygg- och konstruktion, Skapande och 

Digitala verktyg. Det används mer eller mindre varje dag på de olika förskolorna. 

 

Bygg- och konstruktion 

Tekniklek sker mer eller mindre spontant varje dag bland barnen med diverse 

färdiga konstruktionsmaterial som är anpassat i form av leksaker, t.ex. Lego, 

Kapla, Meccano, Polydron och Plusplus eller ostrukturerat material som sand, 

sten, grenar, brädor, papprör och kartonger. 

Skapande 

I ateljén skapar barnen med inköpt material som pennor, penslar kritor och färg 

och med gratis material från återbrukscentret och skogen. 

Digitala verktyg och utrustning för utforskande av ljus. 

Barnen har tillgång till digitala verktyg som datorer och lärplattor som de arbetar 

med och på några ställen ljusbord och overheads som de kan utforska med.  

Teknik i vardagen 

Respondenterna pratar om teknik i vardagen och att ta tillvara på barnens intresse, 

försöka prata och diskutera hur saker och ting fungerar med barnen. 

Det är barnens intresse som styr, är inte barnen intresserade av det man planerar 

och det inte fungerar kan det bli någonting helt annat, men det är själva processen 

som är intressant uttrycker Curt och fortsätter.  

- Teknik i vardagen kan vara precis vad som helst, utforska enkelt, det är 

inget att fundera på (Curt). 

Teknik är också utforskande av att se hur långt olika bilar rullar ner för ett 

sluttande plan, det så kallade lutande planet säger Ann. 



 

24 

 

8.3 Pedagogernas arbete med barnen i ämnet teknik 

VAR? 

Tekniska aktiviteter sker året runt på förskolorna antingen inomhus, ute på gården, 

i en park eller i skogen.  

HUR?  

Idéer till tekniska aktiviteter hämtar alla respondenter på Internet bland annat från 

Pinterest, Facebook , Skolverket, UR, SVT, Ung fakta och Förskoleburken. Men 

även från egna och barns idéer, kollegor, litteratur, dokumentationer, NTA -lådor 

och egna resor.  

Alla respondenter svarar att barnens intresse styr mycket vad pedagogerna gör med 

barnen och att de plockar mycket idéer från dem, men att det svåra är att tala om 

och göra barnen medvetna om att de håller på med teknik. Vilket Dan ger exempel 

på: 

- Vet ni vad nu har vi jobbat med teknik. Vi har byggt eller, vi har nu 

konstruerat, idag har vi gjort det! (Dan). 

Respondenterna pratar om att fånga vardagliga händelser i ämnet teknik och att 

teknik finns runt omkring oss men inte alltid synliggörs. Vardagslösningar och 

funktioner som hjälper och gör det lättare för människan finns överallt nämner 

Dan, Bi och Curt. Tekniska lösningar som det går att prata med barnen om och 

ställa frågor omkring. Hur gungan eller cykel fungerar eller hur en kniv är 

utformad och att de kan fungera och se ut på olika sätt. Ann uttrycker att de inte 

alltid synliggör för barnen att de arbetar med teknik. 

- Teknik, nej det kanske vi inte varit så bra på det, att förmedla när vi jobbar 

med det (Ann). 

Eda förklarar om ett barn vill göra en sak eller har en idé, uppmuntrar hon dem att 

göra en ritning för att det kan vara svårt att förstå hur de menar och tänker. Då får 

barnet tänka till, vilka delar som behövs, hur artefakten skall se ut och hur det skall 

sättas ihop.  

  



 

25 

 

HUR - planerade aktiviteter 

Där Ann är verksam har de organiserad aktivitet i teknik inplanerad för alla barn 

uppdelade i mindre grupper, när de har NTA en gång i veckan. Där får barnen 

prova på, klura, testa, ställa hypoteser om hjälpmedel, sammanfogningar och olika 

vinklar på konstruktioner. I samtal lär sig barnen begrepp och ord som kopplas till 

teknik. I NTA- samlingen är det inte bara teknik utan även naturvetenskapliga 

ämnen och för tillfället jobbar de med vatten som inriktning. 

- Om man skall synliggöra att man jobbar med teknik. Det är ganska tydligt 

en gång i veckan när vi jobbar med NTA, då blir det extra tydligt (Ann). 

Tre av respondenterna planerar in aktiviteter med teknik i teman med andra 

ämnen, där två av respondenterna har kommande projekt inplanerade i ett 

sagotema, (Eda) och ett gruvtema, (Bi) som båda bygger på barns intressen och 

idéer.  

- Så, de skall få försöka bygga, mäta en egen scen, rekvisita och sånt (Eda). 

- Kanske titta vidare på lyftteknik, hissen och block och taljor (Bi). 

Att bygga en vattenbana med ledningar kan vara en planerad aktivitet, men slutar 

ofta med spontan lek och för tillfället är ingen teknikaktivitet inplanerad säger Dan 

och fortsätter. 

- Utgångspunkten är att vi skall planera att göra det, sedan kanske det inte 

alltid blir så (Dan). 

Fyra av fem respondenter har lite svårt att svara hur ofta de har inplanerade 

aktiviteter, men de har inte mer än en inplanerad tekniskaktivitet i månaden. 

HUR - spontana aktiviteter  

Respondenterna nämner att tekniska spontana aktiviteter sker mer eller mindre 

varje dag på förskolorna i olika konstruktions och byggprojekt av barnen eller när 

man diskuterar vardagliga saker och artefakter. 

Curt ser skogen som deras största tillgång och han och barnen hämtar mycket 

material där, och på gården kan tekniska diskussioner uppstå.  

- De små vardagliga sakerna liksom (Curt). 
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Två av respondenterna, Dan och Bi, pratar om cyklar som teknisk aktivitet, där de 

diskuterar med barnen hur den fungerar och hur barnen använder cykeln till andra 

aktiviteter än transport t.ex. om man vänder på cykeln och det blir en slipmaskin.  

HUR OFTA? 

Teknikaktiviteter sker både som planerade och spontanaktiviteter på förskolan. De 

planerade tillfällena sker från en gång i veckan till någon gång per år, där 

respondenterna har lite svårt att svara exakt på frågan. Spontana aktiviteter sker 

varje dag till någon gång i veckan se (Tabell 2). 

Tabell 2. Omfattning och var teknikaktivteter sker 

Namn Planerad aktivitet Spontan aktivitet Inne Ute på gården Skogen 

Ann 1 gång /vecka Varje dag Ja Ja Nej 

Bi Svårt att säga Varje dag Ja Ja Ja 

Curt Några gånger/år Varje dag Ja Ja Ja 

Dan 1 gång/månad Varje dag Ja Gård och park Nej 

Eda 1 gång/månad Någon gång i veckan Ja Ja Ja 

 

Teknikaktiviteter sker både inne på förskolan som ute på förskolegården och vid 

närliggande skog eller park.  

VAD?  

Respondenterna svarar att de flesta av aktiviteterna i teknik är bygg- och 

konstruktion i olika former och material för barnen. Alla respondenter nämner 

konstruktionsbyggen inomhus i olika former med färdiga konstruktionsmaterial 

som Lego, Duplo, Kapla, Plusplus, Meccano, Nopper, Polydron, Magnet kit, tåg- 

och kulbanor, och byggklossar av diverse storlek och material.  

Flera respondenter nämner ateljén med skapande och finmotorisk konstruktion, där 

barnen målar, ritar och använder olika material för att vidhäfta och sammanfoga. 

På flera förskolor får barnen snickra och använda olika verktyg antingen ute eller 

inne. Tre av respondenterna varav två från förskolor på landsbygden pratar om 

konstruktionsbyggen utomhus med brädor. Där Eda är verksam har de mycket 

ostrukturerat material i form av brädor, lastpallar, tegelstenar, presenningar och 
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galler. Endast två respondenter (Dan) och (Ann) nämner lek och konstruktion med 

sand ute på gården. 

Alla utom en av respondenterna nämner att de arbetar med material från ett 

återbrukscenter i kommunen. Ditt lokala företag skänker överblivet material t.ex. 

stoppning, spiraler, tyg, färg, papprör, förpackningar, kakelplattor, plexiglas, 

golvbitar och lastpallar som går till skapande och utforskande aktiviteter i 

förskolan. Förskolorna kan önska material eller få en låda utkörd med bearbetat 

annorlunda material. Barnen får chans till en ökad förståelse för hållbar utveckling 

och materialkunskap när de använder materialet. Respondenterna uppskattar det 

lite annorlunda materialet där de får arbeta kreativt med barnen. 

Respondenterna nämner att det finns digitalteknik i verksamheten och Ann berättar 

att de arbetar mycket med lärplattor och gör böcker, filmer och dokumentationer 

med barnen. Curt använder lärplattor till att fotografera och experimentera med 

och nämner att dagens barn har vanan och kunskapen att använda den digitala 

tekniken. 

Både Ann och Bi har utbildning i NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) och 

använder det specialanpassade materialet från NTA. Det mesta av materialet har 

fokus på naturvetenskap men även teknik ingår.  

I skogen dämmer eller rensar barnen bäcken så att vattnet samlas upp eller rinner 

snabbare säger Eda. Curt pratar om att leda vatten på gården som saknar brunnar, 

och i tre förskolor nämner respondenterna att de har konstruktionsbyggen med 

rännor och ledningar för att leda vatten. Curt använder mycket naturmaterial från 

skogen till utforskande och skapande.  

Årstiderna skapar olika förutsättningar och möjligheter för vattenlek som är 

populärt för barnen med rinnande vatten eller vatten i fast form som is och snö. 

När det blir vinter går det att bygga med snö och is i olika former säger 

respondenterna. 
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8.4 Pedagogernas syn på uppdraget och strävansmålen för 
teknik 
Det ser lite olika ut hur respondenterna resonerar kring uppdraget och 

strävansmålen i läroplanen Lpfö 98/10.  

Strävansmålen i läroplan om teknik är inte så mycket, men omfattande och skapar 

möjligheter säger Curt. Curt menar att utmaningen med läroplanen är att få med 

alla ämnen och ha med sig den hela tiden. Under hela förskoletiden hinner barnen 

med mycket, allt skall inte få plats på en termin. Det viktiga är att man är 

medveten som pedagog att vi alla jobbar efter läroplanen anser Curt.  

Två av respondenterna, Eda och Ann nämner att de i sin arbetsgrupp följer målen i 

läroplanen mer eller mindre och arbetar med miljön i verksamheten för att skapa 

förutsättningar för barnen att leka och lära i teknik.  

Dan ser att verksamheten skapar utrymme för teknik genom att köpa material och 

att målen finns där, men att de glöms bort verksamhetsmässigt. Ämnet teknik är 

inte nog uppmärksammat och prioriterat. 

På förskolan där Bi arbetar säger hon att det är ett frågetecken hur de arbetar med 

läroplansmålen. Arbetsgruppen har aldrig pratat om teknik utifrån läroplanen men 

efter en kurs i NTA lyftes teknikämnet upp men föll snabbt bort. 

8.5 Teknikämnets effekt och betydelse för barnen  
Teknik är något som barnen tycker om förmedlar alla respondenter och barnens 

glädje inspirerar och smittar av sig till andra barn och pedagoger. Barnen klurar, 

testar, provar och experimenterar i teknik säger alla respondenter.  

Många av barnen kräver att få hålla på med teknik säger Dan. Barnen kan hålla på 

länge med en uppgift säger Eda.   

I teknik får barnen känna att de klarar av olika saker själva och när barnen klarar 

av något skapar det självförtroende.  - Jag klara av det! 

Teknik går att väva in med andra ämnen och i teman nämner Eda. 

- Jag tänkte föra in teknik i själva temat och använda matematik, språk och 

teknik så får man in alla delar i temat (Eda). 
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Barnen lär sig att samarbeta, kommunicera med varandra, de lär sig språk och 

olika begrepp och att förklara. De får förståelse för olika sammanhang och hur 

vardagssaker fungerar det tar bort rädslan för teknikämnet. Pojkar och flickor 

håller på med samma saker och bryter könsmönster nämner respondenterna. 

8.6 Resultatsammanfattning 
Teknik är roligt och det är av största vikt att skapa intresse för teknik i tidig ålder 

och för fortsatta studier. Teknik går att fånga i vardagen med nästan vilket material 

som helst, bara man är medveten och har kunskap. Det finns förhållandevis 

mycket material på de förskolor vars pedagoger har intervjuats och teknik på 

förskolan kan utföras året runt, oavsett plats inomhus eller utomhus. 

Naturvetenskap och teknik har tendens att kopplas samman. 

Verksamheterna avspeglas av ett fåtal pedagoger med utbildning, intresse och 

engagemang för teknik och de uttrycker att det finns rädsla för teknik bland 

kollegor och att det är den som är intresserad av teknik som får arbeta med det 

med barnen. För utveckling i ämnet saknas fortbildning, tid, resurser och 

prioritering i verksamheterna.  

Studien visar att teknik på förskolorna är bygg- och konstruktion, med ett fåtal 

undantag. Förskolor har mycket likvärdigt material i form av 

konstruktionsleksaker ute i verksamheterna, material som används varje dag och 

ofta självständigt av barnen. Planerade aktiviteter i teknik förekommer inte 

frekvent och när pedagoger är delaktiga uppkommer aktiviteterna spontant utan 

planering. 

Verksamheter med ett arbetslag som ser till läroplan och följer målen om teknik 

uttalar ett mer medvetet arbetssätt och fler planerade aktiviteter. Har pedagogerna 

fått utbildning i teknikämnet ger de (dvs pedagogerna) ett säkrare intryck och 

självklarare arbetsätt och om arbetslaget har intresse och följer läroplansmål får 

teknikämnet större utrymme.  

Av intervjusvaren att döma anser pedagogerna att teknik är genusneutralt, bygger 

självförtroende, väcker tankar och viljan att utforska bland barnen som sedan ger 

ringar på vattnet i andra ämnen. 
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9. Diskussion 
I diskussionsavsnittet diskuteras val av metod och urvalet av respondenter, 

studiens tillförlitlighet och studiens resultat samt avslutande reflektion och förslag 

på vidare studier. 

9.1 Metoddiskussion 
Mitt val av intervju som metod har besvarat mina frågeställningar och gett givande 

information som framkommit i resultatet. Tillförlitligheten i resultaten kunde varit 

större om fler intervjuer gjorts av pedagoger samt om det funnits tid och möjlighet 

att genomföra observationer av aktiviteter. Fler respondenter från fler förskolor 

skulle ge en tydligare bild av hur pedagoger arbetar med ämnet teknik och om 

observationer hade utförts hade det gett en mera nyanserad bild av hur man arbetar 

med teknik i förskolan. En studie med en handfull respondenter i en kommun 

täcker inte in hela arbetskåren av förskollärare och deras arbete med teknik. En 

enkätundersökning med ett större urval hade gett mer övergripande information 

men inte lika djupa svar. 

Alla respondenter fick samma förhandsinformation genom utskick av 

frågeformulär innan intervjun för att respondenterna skulle ha möjlighet att 

förbereda sig. Det riktade urvalet medförde att undersökningen genomfördes med 

pedagoger som var insatta i och intresserade av teknik. Urvalet kan vara en 

nackdel då teknikintresset inte avspeglar verkligheten och med ett utskick kan 

svaren bli lite tillrättalagda och pålästa. 

Intervjutillfällena avlöpte väl där mötet blev lugnt, avslappnat och trivsamt mellan 

mig och respondenterna. Att få respondenten att förstå alla frågor och svara så 

fullständigt och uttömmande på alla svar som möjligt vid intervjutillfället var inte 

alldeles lätt. Intervjuteknik kräver träning och erfarenhet och att föra anteckningar  

medför viss distraktion under samtalet för den som intervjuar. 

Resultat från denna studie är enbart representativ för tidpunkten, de förskolor och 

de respondenter som deltagit i studien och svaren kan bli annorlunda om studien 

genomförts vid ett annat tillfälle och med andra respondenter.  
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9.2 Resultatdiskussion 

I kapitlet diskuteras resultatet av studien i relation till teorier och tidigare forskning 

och kopplas samman med studiens syfte. Syftet med uppgiften är att undersöka hur 

pedagoger uppfattar och ser på teknik i förskolan. Områden som är aktuella i 

studien utgör rubriker i resultatdiskussionen.  

9.2.1 Pedagogers uppfattning och syn på begreppet teknik 
Tre av respondenterna beskriver att de uppfattar teknik som något som förenklar, 

är ett redskap och hjälpmedel vilket överensstämmer med hur Bjurulf (2013, s.16) 

beskriver ämnet. En respondent beskriver att teknik och naturvetenskap går ihop, 

teknik är att utgå från naturen och att experimentera. Svårigheten för pedagoger är 

att skilja på teknik och naturvetenskap vilket Axell (2013, s.30) också funnit i sina 

studier.  

Engagerade pedagoger med kunskap är en förutsättning för att ett ämne skall 

intressera och viljan skall finnas att lära. För att få förståelse för och insikt i ett 

ämne måste begrepp hållas isär för att inte blandas ihop och försvåra inlärning är 

min uppfattning.  

Respondenterna anger att teknik är lättillgängligt och finns runt omkring barnen på 

förskolan men erkänner också att det svåra är att förklara och uppmärksamma att 

så är fallet. Med större närvaro av pedagoger finns stora möjligheter att bekräfta, 

sätta ord på begrepp, se lösningar på problem och förklara hur saker och ting 

fungerar i vår omgivning med barnen. Kommunikationen med barnen om det som 

finns i vår vardag förekommer men inte i så hög grad, vilket 

Utbildningsdepartementet (2010, s.14) anger vara viktigt för att belysa 

teknikämnet.  Att pedagoger är dåliga på att ta tillvara vardagliga händelser är inte 

unikt för Sverige, även i USA ser Tu (2006, s.251) likheter bland amerikanska 

förskolepedagoger. 

Teknik i förskolan möjligheter och hinder 

Teknikämnet kan också bryta könsmönster, när respondenterna säger att teknik är 

könsneutralt och intresserar både flickor och pojkar vilket Hallström. & Elvstrand. 

m.fl. (2015, s.166) också skriver om. I forskning som Axell (2013, s.28) lyfter är 

likvärdig kunskap för alla viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv.  
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Respondenterna är engagerade och vill lyfta teknikämnet, ser möjligheter att 

fortbilda sig och söka pengar externt i en speciell fond och ser stora fördelar i 

kommunens satsning på återbrukscentret. 

Respondenterna uppfattar att teknik inte är prioriterat och att miljön kan vara ett 

hinder i verksamheten, flera i arbetslaget är avvaktande till ämnet och pedagoger 

saknar utbildning. Bjurulf (2008, 115-116) och Blomdahl (2007, s.180) tar upp 

betydelsen av utbildade lärare i teknik och att anpassade lokaler är av vikt vid 

praktiska moment för att elever ska ta till sig ämnet. 

9.2.2 Pedagogers arbete med teknik och vad teknik i förskolan kan 
vara 
Respondenterna vill alla lyfta ämnet och få barnen intresserade för att de skall ha 

det med sig längre upp i skolåren, vilket är viktigt enligt Axell (2013, s.27).  

Av svaren från respondenterna framkommer att teknikundervisning  framför allt är 

bygg- och konstruktion, vilket också Axell. (2013), Blomdahl (2007), Bjurulf 

(2008), Kilbrink (2013) kommit fram till i sina studier.  

Teknik är skapande, utforskande, sätt att lösa problem och se olika lösningar, där 

barnen ska få chansen att tänka till och se vad som  fungerar och få insikt i 

materials egenskaper  och redskaps funktion. Teknik görs tillgängligt genom att 

skapa miljöer ute och inne samt införskaffande av material. Skapande med 

digitalteknik beskrivs också som teknik i verksamheten, något som kommer mer 

och mer och inte går att hålla tillbaka på förskolorna. En uppfattning jag har är att 

lärplattor och smarta telefoner är en naturlig del i barns vardag idag. 

Återbrukscentrets företagsspill och byggmaterial används ofta ute på förskolorna. 

Alla ser det lite annorlunda återbruksmaterialet som positivt och jag tolkar det som 

att pedagogerna litar på kommunen när det gäller om materialet är lämpligt eller 

inte för användning i förskolan. Kemikalierester är inget som respondenterna tar 

upp och reflekterar över när de pratar om materialet från kommunens 

återbrukscenter vilket Dahl & Grudd (2013, s.24) tar upp.  
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9.2.3 Pedagogernas arbete med barnen i ämnet teknik  
Av intervjusvaren att döma är teknikämnet inte så högt prioriterat ute på 

förskolorna och planerade tillfällen där ämnet specifikt penetreras saknas förutom 

på en förskola. Riktad undervisning som är planerad sker högst en gång i månaden 

på fyra av fem förskolor i studien medan den spontana leken kopplad till teknik 

sker dagligen enligt respondenterna. Att teknik i förskolan sker dagligen 

framkommer i min studie och påtalas också av Hallström. & Elvstrand. m.fl. 

(2015, s.166).  

Respondenterna hittar idéer lite varstans ifrån men mycket kommer från barnen 

själva. Att utgå från barns intressen och kunskaper utanför verksamheten vid 

planering av verksamheten i förskolan skiljer sig mot Axells (2013, s.29) studie 

där det internationellt inte förekommer bland pedagoger att ta hänsyn till intressen 

hos barn och kunskaper utanför verksamheten.  

9.2.4 Pedagogernas syn på uppdraget och strävansmålen för teknik  
Resultatet för min studie visar att verksamheter med ett arbetslag som ser till 

läroplan och följer målen om teknik uppvisar ett mer tydligt arbetssätt och tydliga 

aktiviteter. Har pedagogerna fått utbildning i teknikämnet ger det ett säkrare 

intryck och självklarare arbetsätt och om arbetslaget har intresse och följer 

läroplansmål får teknikämnet större utrymme i aktiviteter och i miljön. 

Verksamheterna har läroplansmålen med sig till viss del och följer barns intresse 

och har mycket och olika material att tillgå för bygg- och konstruktion som det står 

i Lpfö 98/10 (Skolverket. 2010, s.10) visar också min studie.  

9.2.5 Teknikämnets effekt och betydelse för barnen 
Respondenterna beskriver att teknikämnet är glädjefyllt för barnen och att många 

av barnen uppskattar att bygga och konstruera. Glädjen sprids till andra barn och 

till pedagoger som får uppslag till nya idéer och projekt. 

Barn kan sitta länge med ett projekt och klura, tänka och lösa något som inte 

riktigt fungerar. Respondenterna nämner också att när ett barn har klarat av något 

lyfter det barnet och ger dem ett större självförtroende. Även Bjurulf (2008, s.115) 

ser positiva bilder av att stärka självförtroendet och att lyckas i teknik, framför allt 

för flickor.  
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När ett barn håller på med något roligt smittar det av sig till de andra barnen, som 

också vill prova, testa och försöka. Att barn inspirerar varandra, samarbetar och 

löser problem är andra positiva saker med teknik resonerar respondenterna vilket 

smittar av sig på övrig verksamhet. I lärandet av ämnet teknik vävs det även in 

andra ämnen, bl.a. talar respondenterna om språket med nya begrepp och vikten av 

att kommunicera och förklara för att alla skall förstå. 

9.3 Avslutning 
Respondenterna i studien är positiva till teknikämnet men framför att många i 

deras arbetslag finner en viss rädsla för ämnet. Teknik behöver inte vara så svårt 

och går att fånga i vardagen men det svåra är att medvetandegöra för barnen att det 

är teknik med dess begrepp och termer. Studien visar att aktiviteter oftast sker 

spontant på förskolorna, teknik är framför allt bygg- och konstruktion med olika 

strukturerade och ostrukturerade material och sker året runt både inomhus och 

utomhus. Studiens resultat avviker inte från tidigare forskning och för att 

teknikämnet skall lyftas krävs engagerade kunniga pedagoger som lyfter upp 

ämnet i arbetslaget och verksamheten. Pedagogerna uttrycker att förskolans chefer 

ser utbildning som viktigt och ger också personalen förutsättningar för 

vidareutbildning. Men kunskap kan försvinna om personal inte går gemensamma 

utbildningar och tid inte finns till reflektion i arbetslaget, vilket får konsekvens att 

mycket ansvar hamnar på få personer att bedriva frågor i verksamheten. 

Verksamheten i teknik kan utvecklas om teknikämnet ges större plats på förskolan, 

prioriteras i arbetslaget, läroplanen efterföljs och pedagoger fortbildas. Med större 

kunskap och insikt fångas tillfällen i vardagen för utforskande lärande i teknik, 

aktiviteter organiseras och kreativa miljöer utformas. Respondenterna visar ett 

intresse för teknik och ser ämnet som viktigt och det finns förväntningar om anslag 

till kommunens förskolor genom en fond riktad mot teknikämnet som 

förhoppningsvis kan göra skillnad i verksamheterna framöver.  
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9.4 Vidare forskning 
Eftersom denna studie genomförts med relativt få pedagoger på några få förskolor 

i en kommun ger den ett ganska begränsat underlag. För att få en mer nyanserad 

bild av vad som verkligen sker inom teknik på förskolorna skulle en 

observationsstudie av aktiviteter på förskolorna vara intressant. Alternativt 

intervjua fler pedagoger från olika kommuner i landet för att få ett större 

datamaterial och bredare syn på hur arbete med teknik ser ut på förskolorna vilket 

enklast genomförbart är genom en kvantitativ enkätstudie.  

Barnen uppvisar glädje när de håller på med teknik. Intressanta forskningsfrågor 

skulle vara hur vi kan få barnen fortsatt intresserade och viljan att studera teknik 

högre upp i skolåldern?     
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INFORMATIONSBREV TILL FÖRSKOLECHEFER/REKTORER FÖR 

UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE. 
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Jag är en förskollärarstudent som heter Erik Rickardsson. Jag studerar vid Högskolan 

Dalarna och i min sista termin i utbildningen ingår det att genomföra ett examensarbete.  

I min utbildning har naturvetenskap fångat mitt intresse där teknikämnet har ingått. 

Enligt den nya läroplanen Lpfö98 reviderat 2010 läggs en större tyngd på teknik och 

naturvetenskap i förskolan. Detta har gjort mig nyfiken och därför vill jag ta reda på hur 

pedagoger i förskolan undervisar och arbetar med i teknik idag och vad och hur gör 

pedagogerna för att barnen ska bli intresserade av teknik?   

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med ämnet teknik.  

I min studie kommer jag att intervjua cirka sex pedagoger på olika förskolor i XX 

kommun. Intervjuerna beräknas ta max 60 minuter och jag kommer spela in och föra 

anteckningar under intervjuns gång. 

 

Allt nedskrivet och inspelade material kommer att raderas och förstöras efter arbetets slut.  

All fakta som framkommer under intervjun kommer behandlas konfidentiellt och ingen av 

de personer som intervjuas kommer namnges i arbetet.    

Det är frivilligt att delta och det är även tillåtet att under undersökningens gång avsluta sin 

medverkan om man så vill. Inga namn på personal eller verksamhet kommer att stå med i 

uppsatsen.  

 

För att kunna utföra denna studie behöver jag intervjupersoner och ber därför om er hjälp. 

Jag behöver komma i kontakt med förskollärare som finns på de verksamheter som ni 

ansvarar för, gärna med ett intresse för teknik.  

 

Jag vore tacksam om ni har möjlighet att maila mig berörda pedagogers telefonnummer så 
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Jag är en förskollärarstudent som heter Erik Rickardsson. Jag studerar vid Högskolan 

Dalarna och i min sista termin i utbildningen ingår det att genomföra ett examensarbete. I 
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in och föra anteckningar under intervjuns gång. 
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Vårt samtal bygger på dessa intervjufrågor men till dessa kan även följdfrågor 

ställas. 

 
1.   Arbetsplats _______________________________ 

Ålder på barnen i verksamheten __________________ 

2.  Utbildningsnivå. Förskollärare ( )   Lärare med inriktning mot yngre 

 åldrar ( ) Barnskötare ( )   Annat ( )___________________  

3.  Kön.  Kvinna ( )  Man ( ) 

4.  Antal år inom yrket. 1-5 år ( )   5-10år ( )   10 år eller mer ( )  

5.  Har du utbildning inom ämnet teknik  Ja ( )   Nej ( ) Om ja, i så fall 

 på vilket sätt?  

6.  Beskriv hur du uppfattar teknik? 

7.  Beskriv hur du arbetar med barnen  i teknik, är det planerade eller 

 spontana aktiviteter? 

8.  Hur ser verksamheten på uppdraget och strävansmålen för teknik i 

 läroplanen Lpfö 98 reviderad 2010? 

9.  Vilka möjligheter får barnen att leka, utforska och prova på teknik på 

 förskolan? 

10.  Vad finns det för leksaker, material och utrustning att utöva teknik? 

11.   I vilken miljö arbetar ni med teknik? (inomhus, ute på gården, skogen)  

12.  När under året arbetar ni med teknik?  

 (året runt, höst, vinter, vår sommar)  

13.   I vilken omfattning arbetar ni med teknik?  

 Varje dag ( ) En gång i veckan ( ) Flera gånger i veckan ( )  

 Cirka en gång i månaden ( ) Några gånger om året ( )  

14.   Vilka fördelar ser ni med att arbeta med teknik?  

15.   Varifrån får ni era idéer till aktiviteter? 

      16. Vilka eventuella hinder/faktorer i verksamheten kan påverka ert 

 arbete med teknik?    

 

 


