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Sammanfattning 

Det blir allt mer viktigt i dagens samhälle att inneha en teknisk kompetens, då mycket i vår 

vardag innehåller teknik är det därför viktigt att teknikundervisning startar redan vid tidig 

ålder. Syftet med denna intervjustudie är att öka kunskapen om förskollärares arbete med 

teknik i förskolan. För att belysa hur studiens förskollärare själva definierar och arbetar med 

teknik i förskolan samt vilka påverkansfaktorer som dessa förskollärare anser inverkar på 

och styr deras arbete med teknik valde jag att intervjua förskollärare som är verksamma 

inom förskolan. 

Resultatet visar på att de intervjuade förskollärarna definierade teknik på liknande sätt. De 

beskrev också liknande faktorer vilka inbegriper barngruppens konstellation, den egna 

kompetensen, eget intresse område samt verksamhetens ekonomi, som de faktorer 

förskollärarna upplevde påverkade deras arbete med teknik. Den faktor som förskollärarna 

beskrev ha störst inverkan på hur de arbetar med teknik var den egna kompetensen. En hög 

kompetens och god förståelse gällande teknik och användandet av digital teknik är en 

förutsättning för att teknikutbildningen i förskolan ska hålla en hög kvalitet för att uppnå de 

läroplansmål som finns för förskolan gällande teknikutbildningen. Resultatet visar på 

relevansen av förskollärares möjligheter till kompetenshöjande vidareutbildning både inom 

teknikdidaktik samt även inom digital teknik.  
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Inledning 

Tekniska lösningar har på olika sätt bidragit till att forma våra liv. Både i våra vardagliga 

liv men även sett ur ett globalt perspektiv. Nya insikter och kunskaper medför samhälleliga 

förändringar. Dessa förändringar påverkar oss inom många olika områden men även på 

många nivåer både från ett historiskt men även ett samtida perspektiv (Sundin, 2006). 

 

Inom skolan och förskolan har teknik varit ett ämnesområde som länge var inkluderat i de 

naturvetenskapliga ämnena så även i de allmänna råd som socialstyrelsen utformade för 

förskolans pedagogik (Socialstyrelsen, 1987) vilken var föregångaren till förskolans 

läroplan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998). När förskolans läroplan Lpfö 98 

(Utbildningsdepartementet,1998) trädde i kraft förändrades detta och teknik benämndes 

som ett fristående ämne. Att naturvetenskap och teknik ändå är starkt knutna till varandra 

framkommer tydligt då man studerar den litteratur som finns att tillgå inom dessa områden 

avsedda för ”de yngre barnens utbildning” (se t.ex. Dahlbeck & Nilsson, 2018; Jeppsson, 

2018). 

 

Ända sedan förskolan fick sin läroplan 1998 (Utbildningsdepartementet, 1998) och fram till 

senaste revideringen av förskolans läroplan (Skolverket, 2018) har förskolan ett uppdrag att 

arbeta med teknik. Såsom uppdraget är formulerat handlar det om att teknik ska 

uppmärksammas i förskolan samt att barnen ska få möjlighet att bygga upp kompetenser 

när det gäller förståelse för olika teknikers funktioner samt olika användningsområden. 

 

Ansvaret för barns utveckling av förmågor och förståelse ligger hos de pedagoger som är 

verksamma i förskolan (Skolverket, 2016; 2018). Detta innebär att den enskilde pedagogens 

tolkning av vad som kan inkluderas i ämnet teknik i förskolan får en stark inverkan på 

utbildningens utformning samt innehåll vilket i sig påverkar hur de anser ämnet bör och kan 

behandlas (Elvstrand, Hallström, & Hellberg, 2018). Här tänker jag att olika tolkningar av 

begreppet teknik kan påverka vad som anses vara adekvat för ämnet och det kan även 

påverka hur man väljer att arbeta med barn beträffande teknik. Jag tänker även att det kan 

påverka dels vad barnen faktiskt erfar om teknik dels hur barnen ges möjligheter till att 

erfara den mångfald som inkluderas inom begreppet teknik. 

 

Genom att belysa förskollärares definitioner av teknik i förskolan, hur de beskriver sitt 

arbete med teknik samt hur de beskriver faktorer som påverkar deras arbete med teknik, 

tänker jag att jag kan öka kunskapen om hur detta kan påverka deras val av arbetssätt vid 

undervisningssituationer gällande teknik i förskolan.  

Syfte 

Med den här studien vill jag öka kunskapen om förskollärares arbete med teknik i förskolan. 

Frågeställningar 

Hur definierar förskollärare teknik i förskolan? 

Hur beskriver förskollärare arbetet med teknik i förskolan? 

Vilka faktorer styr förskollärares arbete med teknik? 
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Centrala begrepp 

I denna del förtydligas följande centrala begrepp; artefakter, pedagog, personal, teknik, 

tekniker, undervisning samt utbildning. Dessa begrepp används frekvent vid skildringar av 

förskoleverksamheten. 

Artefakt –föremål som människan har tillverkat, utvecklat för ett specifikt behov (Bjurulf, 

2013).  

Pedagog – i bakgrunden används benämningen pedagog då det inte framkommer om det är 

förskollärare och/eller barnskötare som åsyftas. I resterande arbete använder jag 

beteckningen förskollärare och personal. 

Personal – innefattar all personal som arbetar inom förskolan, så som förskollärare och 

barnskötare. 

Teknik – inom begreppet teknik räknas artefakter, konstruktion, tekniska system, och 

processer (Bjurulf, 2013).  

Tekniker – praktiskt tillvägagångssätt, metod. 

Undervisning – med utgångspunkt i läroplanens mål. Sker genom att utmana och stimulera 

barnen till utveckling och lärande både i planerade som spontana aktivitetstillfällen. 

Undervisning sker hela tiden (Skolverket, 2018). 

Utbildning – förskolans verksamhet utifrån en helhetssyn på barnet, dess behov av omsorg, 

utveckling och lärande, grunden för det livslånga lärandet. Den ska upplevas vara rolig, 

trygg och lärorik. Samt ska den främja barnets utveckling, hälsa och välbefinnande. I en 

miljö som är tillgänglig och stimulerande för alla barn (Skolverket, 2018). 
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Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs först förskolans uppdrag gällande teknik. Därefter presenteras en 

granskning av tidigare forskning samt litteratur som är relevant för studiens syfte under 

rubrikerna: Teknik och digital teknik i samhället, Förskolans uppdrag att arbeta med teknik, 

Teknikämnet och förståelsen av densamma, Pedagogers arbetssätt påverkar barns 

utveckling av förståelse för teknik, Faktorer som påverkar pedagogers arbetssätt, 

Kvalitetsgranskning av förskolans arbete med teknik samt avslutas med Sammanfattning. 

Teknik och digital teknik i samhället  

Under de senaste 30 åren har det inom teknikområdet skett en snabb utveckling. Från början 

av 1990-talet fram till idag har även användandet av den digitala tekniken accelererat i 

omfattning (Sundin, 2006; Statens medieråd, 2017). Detta menar Sundin påverkar oss alla 

då den digitala tekniken genomsyrar våra liv. Tekniken, såväl som den digitala tekniken 

påverkar inte enbart våra vardagliga liv utan även våra yrkesliv inom många områden och 

nivåer. Exempelvis, beskriver Sundin, att mobiltelefoner och datorer utgör en naturlig del i 

våra liv oberoende av ålder eller var vi bor. Han menar att med den digitala tekniken har 

avstånden minskat, man kan på några sekunder kontakta någon som befinner sig i en annan 

världsdel. Sundin beskriver även att ett nästan kontantlöst samhälle har vuxit fram, något 

som tidigare betraktades som en utopi. Dessa ovan nämnda exempel menar Sundin visar på 

vidden av samhällets teknikberoende. 

 

För att samhället ska fungera, måste vi kunna hantera tekniken i vår vardag. För att kunna 

hantera vardagstekniken måste vi ha erforderliga kunskaper och förmågor för såväl den 

teknik som de tekniska system som vi omgärdas av menar Bjurulf (2013). Hon beskriver att 

detta också gäller barn då även de kommer i kontakt med tekniken i sin vardag. Bjurulf 

menar att detta medför att det är nödvändigt att redan vid tidig ålder få möjligheter för ett 

erfarande och en förståelse beträffande den teknik och de tekniska begrepp som barnen 

möter i sin vardag. För att på bred front nå ut till många barn är, menar Bjurulf, förskolan 

ett effektivt alternativ. Skolinspektionen (2016) beräknar att ungefär 83% av Sveriges 1–5 

åringar går i förskolan vilket innebär att man genom förskolan kan erbjuda utbildning till en 

majoritet av barnen i Sverige.  

 

Det kan vara problematiskt att finna forskning som belyser pedagogers synsätt eller 

agerande vid teknikundervisning och särskilt forskning som är specifikt riktad mot de yngre 

barnen. Detta är ett internationellt problem som inte endast omfattar forskning rörande den 

svenska förskolan. En tänkbar orsak till att en sådan forskning inte genomförs i någon större 

omfattning, menar Hallström, Elvstrand och Hellberg (2015), kan förklaras av att flertalet 

länder inte har någon teknikutbildning som är riktad till barnen 1–5 år.  

 

Förskolans uppdrag att arbeta med teknik 

I nutida samhället är det ett allt större fokus på teknik menar Elvstrand, Hallström och 

Hellberg (2018). De menar att detta även går att utläsas av de formuleringar som beskriver 

förskolans uppdrag gällande arbetet med teknik som finns preciserat i den senaste 

revideringen av förskolans läroplan (Skolverket, 2018). Där beskrivs arbetet med teknik på 

följande sätt att: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska 

teknik i vardagen, och förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, 

material och redskap (Skolverket, 2018, s.14).  
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En liknande formulering återfinner man även i den tidigare läroplanen Läroplan för 

förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2016) som fortsätter att gälla fram till juli 2019.  

 

Att teknikämnet har stor betydelse inom förskoleverksamheten framkommer tydligt av 

formuleringar gällande förskolans uppdrag i de mål som rör barns utveckling inom teknik 

(Skolverket. 2016; 2018). I jämförelse med tidigare versioner av förskolans läroplan (se 

t.ex. Skolverket, 2016) har teknik i form av användningen av digitala verktyg fått en mer 

framträdande roll i senaste revideringen av förskolans läroplan (Skolverket, 2018). Det står 

exempelvis att: 

Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens 

genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i 

vardagen (Skolverket, 2018, s.9). 

I läroplanen (Skolverket, 2018) beskrivs även att barn ska få förståelse för och möjlighet att 

använda digitala verktyg, få möjlighet att utveckla ”en adekvat digital kompetens” (s.9) 

samt ett ”kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik” (s.9), men även ska 

barn få ”använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra” (s.9). I läroplanen 

poängteras även att digitala verktyg är en metod som ska brukas för ”varje barns” lärande 

och utveckling samt att ansvaret för att varje barn utvecklar sin kompetens att använda 

digitala verktyg ligger hos förskolläraren (Skolverket, 2018). 

Teknikämnet och förståelsen av densamma 

Teknik är ett relativt nytt ämne inom förskolan. I det utbildningsuppdrag som riksdagen 

givit förskolan och som beskrivs i förskolans läroplan (Skolverket,2016; 2018) finner man 

att teknik benämns som ett eget ämne samt att det ska vara en del i arbetet med barns lärande 

och utveckling i förskolans verksamhet. Vad som ska ingå i teknikutbildningen är dock inte 

preciserat i läroplanen samt inte heller beskrivs där hur de uppsatta läroplansmålen ska 

uppnås (Bjurulf, 2013; Jeppsson, 2018).  

 

De oklarheter som finns gällande vad som ska inkluderas inom teknik i förskolan bidrar till 

att förskolepersonal känner en osäkerhet inför utformningen av lärandesituationer menar 

Sundqvist och Nilsson (2018). Även Thorshag och Holmqvist (2018) beskriver i sin studie 

denna osäkerhet kring betydelsen om vad som ska inkluderas i arbetet med teknik. De 

belyser att med en otydlig definition samt även att skillnader mellan vad som ska betraktas 

som naturvetenskapliga ämnen och vad som definierar teknikämnet förstärker 

förskolepersonalens upplevda osäkerhet. Sundqvist, Nilsson och Gustafsson (2015) 

beskriver också att följden av att dessa ämnen ofta undervisas tillsammans kan bidra till 

svårigheter att urskilja vad som är teknik samt svårigheter att separera de tekniska inslagen 

som ingår i naturvetenskapliga ämnena. Sundqvist, Nilsson och Gustafsson beskriver i en 

forskningsrapport att det finns stöd för påståendet att olika yrkesgrupper inom förskolans 

verksamhet tolkar innebörden av teknik begreppet samt vad som arbetet med detta ämne 

ska innefatta, på skilda sätt. Enligt Sundqvist, Nilsson och Gustafsson har förskollärarna en 

mer komplex förståelse för själva begreppet ”teknik i förskolan” än de övriga 

personalgrupperna. 

 

Det råder delade uppfattningar om hur mycket tidigare teknikerfarenheter reellt påverkar 

nuvarande inställning inför ämnet. Hedlin och Gunnarsson (2014) hävdar att förskollärares 

egna tidigare erfarenheter av teknikämnet inte påverkar hur de ser på ämnet inom förskolans 

verksamhet. Hedlin och Gunnarsson visar att även de förskollärare som tidigare hade 

negativ inställning till teknikämnet hade positiva förväntningar inför att arbeta med teknik 

i förskolan. Emellertid hävdar Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018), i en artikel att 

förskollärares negativa inställning till ett ämne medför att dennes arbetssätt påverkas genom 



 

5 

 

att syfte och mål för undervisning blir diffusa, vilket således skiljer sig ifrån Hedlin och 

Gunnarssons (2014) forskningsresultat.  

 

Pedagogers förståelse och definition av teknik påverkar valet av arbetssätt menar Elvstrand, 

Hallström och Hellberg (2018). De synliggör i deras forskning att det råder två tydligt 

utbredda uppfattningar gällande pedagogers definition av vad teknik är i förskolan. Den ena 

är att ”teknik är allt” inkluderar både artefakter och tekniker. Den andra är att 

teknikundervisning är något som sker inkluderat i aktiviteter med ett innehåll som handlar 

om problemlösning och konstruktion där byggande ingår.  

 

Sundqvist och Nilsson (2018) påtalar att det även finns en utbredd uppfattning hos 

förskollärare att deras främsta uppgift är att möjliggöra, ställa iordning och erbjuda material 

för aktiviteter med tekniskt innehåll. För att säkerställa att ett faktiskt lärande sker i en 

lärande situation, menar Sundqvist och Nilsson, bör aktiviteter vara planerade med utrymme 

för både samtal och reflektion tillsammans med barnen. Deras forskningsresultat visar att 

förskollärare anser att undervisning med guidning och support vid barns aktiviteter hade en 

underordnad roll. Sundqvist och Nilsson menar att det här synsättet håller på att förändras. 

De menar att en ökad förståelse för relevansen av att samtala med barn om teknik och 

tekniska begrepp har blivit en mer vanlig uppfattning bland förskollärare.  

Pedagogers arbetssätt påverkar barns utveckling av förståelse för teknik 

Det finns flera faktorer som påverkar barns utveckling gällande teknisk förståelse. En faktor 

är aktivt närvarande pedagoger som samtalar med och utmanar barnen (Thorshag & 

Holmqvist, 2018). Thorshag och Holmqvist (2018) beskriver i sin rapport att det i förskolan 

finns ett tydligt fokus på själva ”görandet” i barnens aktiviteter. Därtill menar de att 

förekomsten av pedagogers reflektioner och diskussioner tillsammans med barnen kring 

förbättringar vid aktiviteter som konstruktion inte var lika frekventa. Barns förståelse och 

kunskap gällande teknik och tekniska lösningar menar Bjurulf (2013) bidrar till barns 

erfarenheter och ett erfarande som kan användas och omsättas vid aktiviteter som inrymmer 

kreativa och problemlösande utmaningar. Då ”görandet” ses som viktigare än ”förståelse” 

menar Thorshag och Holmqvist att denna inställning kan påverka att barnen inte självmant 

kommer att använda sig av olika tekniska lösningar vid aktiviteter då de inte har en teknisk 

förståelse.  

 

Varierat och könsneutralt material och kompetenta pedagoger som är aktivt närvarande är 

också faktorer som påverkar barns utveckling av förståelse för teknik (Hallström, Elvstrand, 

& Hellberg, 2015). När det gäller aktiviteter där teknik ingår blir påverkan av faktorer som 

material och pedagogernas kompetenser extra tydliga menar Hallström, Elvstrand och 

Hellberg. Variation av material är en viktig aspekt vid undervisning och för ett 

synliggörande av ett lärande objekt (Doverborg, Pramling, & Pramling Samuelsson, 2013). 

Förutom att materialet i sig påverkar aktiviteten påverkas även barns utforskande av att alla 

barn inte erbjuds samma möjligheter till ett undersökande och användande av icke 

könsstereotypiskt material menar Hallström, Elvstrand och Hellberg (2015). 

 

Hallström, Elvstrand och Hellberg (2015) beskriver, utifrån observationer vid leksituationer 

där barnen fritt fick välja aktivitet och där pedagogerna inte agerade stöttande vid 

användande av teknik, att de observerat ett tydlig könsstereotypiskt mönster i barnens lekar. 

Ett mönster som Hallström m.fl. menade inte förekom i samma omfattning vid de aktiviteter 

som var planerade av pedagogerna och där pedagogerna var aktivt närvarande. De menar 

att pedagoger kan med sin närvaro skapa positiva erfarenheter av att uppleva och utforska 

teknik. Även Bjurulf (2013) visar att positiva erfarenheter av teknik samt genom att påvisa 
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och benämna den teknik som används kan bidra till att avdramatisera teknikämnet och på 

så sätt bidra till ett ökat arbete inom området.  

 

Faktorer som påverkar pedagogers arbetssätt 

Som beskrivits ovan kan osäkerhet kring betydelsen av teknikämnet påverka även 

pedagogers arbetssätt. En osäkerhet som Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) menar 

härstammar från pedagogernas egna tidigare erfarenheter av teknik. De baserar sitt uttalande 

utifrån att flera av de pedagoger som ingick i deras studie inte hade egna “färska” kunskaper 

i ämnet samt att det framkom att vissa av pedagogerna upplevde ämnet som “svårt” och 

“skrämmande” eller hade problem med att skilja mellan teknik och tekniker. 

 

En annan faktor som påverkar pedagogers arbetssätt är pedagogernas egen förståelse för 

och kunskap inom ämnet teknik. Bjurulf (2013) menar att den faktor som har störst inverkan 

vid val av innehåll och arbetsmetod i en aktivitet som handlar om teknik är förståelsen för 

ämnet. Elvstrand, Hallström och Hellbergs (2018) resultat i en artikel visar att det fanns en 

stor skillnad beträffande kompetensen kring arbetet med teknik mellan pedagogerna. De 

menar att detta påverkar deras arbetssätt. Generellt uttryckte dessa medverkande pedagoger 

att de ställde sig positiva till kompetenshöjande fortbildningar och då särskilt till 

utbildningar med en inriktning mot att utveckla didaktiska kunskaper i ämnet teknik vilket 

Elvstrand, Hallström och Hellberg hävdar kan tolkas som att de känner en osäkerhet kring 

ett korrekt genomförande gällande detta arbete. Pedagogerna i Elvstrand, Hallström och 

Hellbergs studie efterfrågade även kurser som kunde bidra till en ökad faktakunskap och 

begreppsförståelse inom ämnet teknik. Elvstrand, Hallström och Hellberg beskriver att 

pedagogerna menade att detta kunde förbättra pedagogernas möjligheter att samtala om 

vardagsteknik med barn i förskolans praktik.  

 

Ramfaktorer såsom stora barngrupper och personalbrist är också faktorer som pedagoger 

anser påverkar deras möjligheter till att genomföra och planera aktiviteter i teknik 

(Elvstrand, Hallström, & Hellberg, 2018). Elvstrand, Hallström och Hellberg beskriver ett 

arbetssätt för arbetet med teknik vilket ibland även används för att säkerställa att det faktiskt 

genomförs teknikundervisning. Arbetssättet innebär att en särskild person utses som 

ansvarig för både planering och genomförande av aktiviteter med fokus på synliggörande 

och förståelse av teknik och tekniksituationer. Det här arbetssättet kan säkerställa kvalitet 

menar Elvstrand, Hallström och Hellberg men de beskriver också att det även finns risker 

med detta arbetssätt. De menar att en sådan lösning kan medföra att den övriga personalen 

inte engageras alls i aktiviteterna vilket i sin tur kan medföra, enligt Elvstrand, Hallström 

och Hellberg, en förhöjd risk att det inte sker någon aktivitet alls vid ordinarie pedagogs 

eventuella frånvaro. 

 

Kvalitetsgranskning av förskolans arbete med teknik 

Undervisningen i teknik är inte likvärdig i den svenska förskolan visar en 

kvalitetsgranskning av Skolinspektionen (2017). Kvalitetsgranskningen visar att det finns 

stora variationer mellan olika förskolor gällande förskolans arbete med barns lärande inom 

teknik. Skolinspektionen påpekar att kvaliteten i förskolans utbildning, gällande 

teknikundervisning, måste höjas. Dels kritiseras att förskolors utbildningsarbete inom 

teknik inte fokuserar på barns lärande utan på deras görande, dels att arbetet inte sker 

målinriktat samt att det finns strävansmål som inte uppnås, exempelvis att det inte sker ett 

medvetet arbete med att urskilja och utforska vardagsteknik. Skolinspektionen (2017) 
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påtalar att teknik ofta begränsas till aktiviteter som innehåller någon form av byggande och 

konstruktion.  

 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (Skolinspektionen, 2017) synliggör även brister i 

personalens kompetenser gällande användandet av teknik och tekniska begrepp. I 

kvalitetsgranskningsrapporten framkommer det att det existerar en osäkerhet hos personalen 

kring vad som avses med enkel teknik i vardagen. En förutsättning för att en verksamhet 

ska bedömas vara av god pedagogisk kvalitet är att pedagoger är kompetenta, med en 

förmåga till att ta tillvara på tillfällen som ges för interaktion och kommunikation med barn 

under aktiviteter (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). Något som Skolinspektionen 

(2017) påtalar är att den interaktion och kommunikation som sker inom förskolan mellan 

pedagoger och barn är otillräcklig, att det inte sker frekvent. De menar att tillfällen för 

utmanande och utvecklande samtal kring teknik och tekniska begrepp tillsammans med barn 

inte tas tillvara på ett korrekt sätt vilket visar på att förskollärares kompetenser inom dessa 

områden inte är tillräckliga. 

 

Enligt Skolinspektionen (2017) kan ett medvetet arbetssätt där barn tillåts urskilja och 

utforska bidra till barns utveckling och lärande gällande vardagsteknik. Skolinspektionen 

menar dock att detta förutsätter att personalen själva måste känna till och förstå olika 

tekniska begrepp och dess innebörd för att kunna synliggöra vardagsteknik samt öka barns 

förståelse för denna teknik.  

 

Sammanfattning  

Den forskning och litteratur som finns redovisad i denna bakgrund visar att pedagogers 

förståelse för och kompetenser inom teknikämnet samt vad de inkluderar inom teknik 

begreppet både varierar mellan olika pedagoger samt olika yrkesgrupper vilket påverkar 

deras val av arbetssätt. Arbetssätten inom ämnet teknik påverkar i sin tur barns möjligheter 

till en adekvat utbildning i ämnet teknik med hög kvalitet som motsvarar de mål som finns 

i förskolans uppdrag.  
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Metod 
I detta avsnitt presenteras valet av undersökningsmetod och kriterier för urvalet av 

informanter. Vidare återfinns en beskrivning av genomförandet av datainsamlingen samt 

databearbetningen. Därefter presenteras de etiska ställningstagande som tagits. 

Avslutningsvis återfinns en metoddiskussion. 

Undersökningsmetod 

Utifrån mitt syfte och arbetets frågeställningar har jag valt att genomföra kvalitativa 

forskningsintervjuer. En kvalitativ forskningsintervju behandlar ord och använder inte 

siffror vilket Bryman (2011) beskriver som en förutsättning för att benämnas som sådan. 

Valet av intervjumetod baserar jag på att fokus i denna studie är att skildra förskollärarens 

egen uppfattning och tolkning av ämnet.  

 

När jag formulerade intervjufrågorna tog jag i beaktning vikten av att informanterna gavs 

möjlighet till att utveckla och förklara sin uppfattning av de begrepp som framkom under 

intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjufrågorna är därför öppet formulerade med en 

avsikt att genomföra semistrukturerade intervjuer samt utformade utifrån studiens syfte och 

de forskningsfrågor som formulerats för denna studie. 

 

Följdfrågorna formulerades så att informanternas uppfattning åskådliggjordes samt för att 

intervjusituationen skulle kännas avslappnat, likna ett ”vardagssamtal” (Kvale & 

Brinkmann, 2014), för att därigenom stimulera till ett samtal med spontan karaktär. Vid en 

intervju som utmärks av spontanitet, menar Kvale och Brinkmann, kan det komma fram 

svar som kan vara oväntade vilket är relevant för detta arbetes syfte och forskningsfrågor.  

Urvalet 

De informanter som ingår i studien har jag valt utifrån ett kriteriebaserat urval 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Kriterierna för urvalet var att informanterna ska ha 

arbetat minst 10 år inom yrket samt att de inte arbetar eller har arbetat tillsammans med 

varandra. Utifrån tidsramen för skrivandet av detta examensarbete valde jag att kontakta 

potentiella informanter bland de förskollärare med vilka jag redan har en etablerad kontakt. 

 

Jag kontaktade förskolor där jag tidigare har arbetat. Där kontaktade jag de förskollärare 

som jag visste hade arbetat en längre tid inom förskoleverksamheten. Då jag tidigare träffat 

informanterna under andra förhållanden hoppades jag att det skulle bidra till att de skulle 

känna sig trygga med att jag inte skulle värdera eller kritisera deras svar, då ämnet kan 

upplevas som ett ifrågasättande av deras kompetens. Vid en sådan personlig kontakt 

föreställer jag mig att risken minskar att jag som intervjuare skulle hamna i en maktposition 

gentemot informanten vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan ha en negativ inverkan 

på resultatet av intervjun. Av de som jag kontaktade var det tre som ville och hade möjlighet 

att delta i studien.  

 

Informanterna är alla kvinnor som arbetar på olika förskolor placerade på skilda orter. Valet 

av förskolor baserade jag även på att dessa förskolor inte har en nära kontakt eller samarbete 

med varandra. På så sätt har jag försökt eliminera eventuell påverkan av varandras svar. 

Alla informanter som ingår i studien har fått fingerade namn: 

 

Sara - bor och arbetar i en by utanför en stad. Har en lärarutbildning i grunden, 

utbildade sig därefter till förskollärare och arbetat i detta yrke sedan 2009. Arbetar 

på en avdelning där barnen är från ett år och uppåt.  
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Lena - bor och arbetar i ett samhälle som är beläget 3 mil utanför närmaste stad. Har 

ingen tidigare yrkesutbildning, utan arbetat som förskollärare sedan avslutad 

utbildning 1990. Arbetar på en småbarnsavdelning där barnen är från ett till cirka tre 

år 

 

Ulla - bor och arbetar i ett samhälle i en annan kommun än de övriga informanterna. 

Har en barnskötarutbildning i grunden, utbildade sig därefter till förskollärare och 

arbetat i yrket sedan 1995. Arbetar på en avdelning där barnen är från två år och 

uppåt. Avdelningen har tilldelats en resursperson då flera av barnen behöver extra 

stöd.  

 

Datainsamling 

Efter att informanterna samtyckt till deltagande i studien fick alla informanter erbjudande 

om att få tillgång till intervjuguiden (se bilaga 2), vilket samtliga önskade. De fick 

intervjuguiden skickade till sig via e-post ca en vecka innan intervjutillfället. Jag träffade 

därefter informanterna på deras respektive arbetsplats för att boka tid för intervjun. 

Informanterna fick själva välja dag, tid och plats för genomförandet av intervjun. Enda 

restriktionen var att intervjun skulle genomföras inom två veckor.  

 

Inför intervjutillfällena hade jag reserverat ett rum på respektive arbetsplats. Intervjuerna 

genomfördes i enskildhet, i ett rum beläget på deras respektive arbetsplats samt 

dokumenterades med ljudinspelning. Alla intervjuerna genomfördes under deras arbetstid. 

Intervjuerna tog alla cirka en timme och de genererade en stor mängd användbart data. Innan 

intervjuerna genomfördes upprepade jag ytterligare en gång mitt syfte för intervjun samt att 

jag informerade om innebörden av de forskningsetiska principerna som beskrivs i 

missivbrevet (se bilaga 1). 

 

Databearbetning  

Initialt transkriberades de inspelade intervjuerna ordagrant för att underlätta i det kommande 

analysarbetet. Vissa delar av intervjuerna valde jag att inte transkribera vilket handlade om 

samtalsämnen som var av personlig karaktär och som inte var relevant för mitt 

forskningsområde.  

 

Det transkriberade materialet skrevs därefter ut i pappersform för att få en bättre överblick 

av materialet och för att underlätta sortering och analys av de svar som informanterna gav. 

Efter genomgång av det utskrivna transkriberade materialet gjorde jag en 

meningskoncentrering av materialet (Kvale & Brinkmann, 2014) genom att varje 

informants svar sammanfattades individuellt. Först sorterades dessa sammanfattningar 

utifrån forskningsfrågorna samt därefter under lämpliga underrubriker. Detta gjordes för att 

tydliggöra vilken fråga som besvarats. Därefter sammanställdes alla informanternas svar 

från den tidigare sorteringen ytterligare en gång under rubriker baserade på 

forskningsfrågorna, för att tydligare identifiera likheter och skillnader. 

Etiska ställningstagande 

I studien som ligger till grund för resultatet i detta arbete samt i skrivandet av densamma 

har de fyra etiska forsknings principerna; informations-, samtyckes-, konfidentialitets - och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011; Löfdahl, 2014) beaktats.  
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Informationskravet 

Informationskravet har beaktats genom att informanten informerades om studiens syfte 

samt vilket ämne som kommer att behandlas samt vad studien ska användas till (Löfdahl, 

2014). Informanten informerades även hur dokumentationen skall genomföras samt 

intervjuns beräknande tidsåtgång samt att all medverkan är frivillig och kan avslutas på 

informantens begäran (Vetenskapsrådet, 2011). Vidare informerades informanten att allt 

insamlat data kommer att kasseras efter att materialet har bearbetats och rapporten är klar 

och godkänd. Ovanstående information gavs till informanten både muntligt samt skriftligt 

via det missivbrev (se bilaga 1), som gavs till alla informanter. 

Samtyckeskravet 

Informanterna har fått information både skriftligt i missivbrevet och muntligt i början av 

varje intervju om att deras deltagandet är frivilligt och att intervjun kan avbrytas när helst 

informanten så önskar (Vetenskapsrådet, 2011). Informanterna fick missivbrevet när de 

kontaktades och gavs då även möjlighet till att göra invändningar på innehållet av 

missivbrevet. Ingen av dem hade något att tillägga eller ifrågasätta. När det var tid för 

intervjun gjordes ytterligare en genomgång tillsammans med informanten. Innan intervjun 

startades frågade jag ännu en gång informanten ifall denne godkände att jag spelade in 

intervjun samt att de var införstådda i att de kunde avsluta intervjun när helst de så ville. 

Alla informanterna godkände detta.   

Konfidentialitetskravet   

I denna rapport beaktas konfidentialitetskravet genom att såväl informanterna som 

arbetsplatserna ges fingerade namn, vilket innebär att informanterna får anonymitet 

(Löfdahl, 2014; Vetenskapsrådet, 2011). Även detta informerades informanterna om i 

missivbrevet samt även muntligt. 

Nyttjandekravet  

Informanterna har också fått information om att materialet som samlats in endast kommer 

att användas som grund för resultatet i denna rapport och kommer inte att spridas vidare 

(Vetenskapsrådet, 2011). Ljudfilerna och transkriberingarna kommer också att raderas när 

detta arbete är klart och godkänt. 

 

Metoddiskussion 

Jag fann att för att få ett användbart material var intervju som metod mest lämpad då det var 

förskollärarnas uppfattning och tolkning som skulle belysas. Valet att göra en ljudinspelning 

av intervjun istället för att anteckna bidrog dels till att jag bättre kunde koncentrera mig på 

de frågor som jag hade förberett samt dels för att kunna återge intervjuerna så korrekt som 

möjligt. Det gav mig även ett större utrymme för att ställa följdfrågor så att samtalet drevs 

framåt. Att använda ljudinspelning medförde även att det blev en mer avslappnad atmosfär 

och gav en känsla av ett vardagssamtal.  

 

Även valet att genomföra intervjun i ett lugnt rum, utan störande element, beläget på 

informantens arbetsplats, en plats som informanten var väl bekant med, tror jag kan ha 

bidragit till det avslappnade samtalsklimatet. Att informanterna hade getts tillgång till 

intervjuguiden gav dem möjlighet till att reflektera över dessa och genom detta vara mer 

förberedd. Men det kan även ha påverkat till att svar av en mer spontan karaktär eventuellt 

inte gavs, vilket var min avsikt med frågornas formuleringar. 
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Vid en eventuell ny intervjustudie skulle jag välja att både använda mig av en ljudinspelning 

samt att använda en videoinspelning för att på så sätt bättre fånga informantens kroppsspråk 

vilket skulle kunna ge ett mer mångfasetterat arbetsmaterial. Att vid en ny studie utgå från 

andra urvalskriterier gällande informanterna, exempelvis de som arbetat högst fem år som 

förskollärare, om detta ger ett annorlunda svar. En jämförelsestudie mellan dessa två kan ge 

en ännu större insikt om/hur eventuella skillnader gällande förståelse och arbetssätt inom 

olika områden gällande teknik påverkas av olika faktorer. 

 

Då studien endast består av tre informanter minskar möjligheterna till att generalisera 

resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014) men i studien påvisas en viss variation gällande 

svaren som återfinns även i andra studier. Mängden av material som samlades in vid 

ljudinspelningen var stor vilket påverkar trovärdighet och tillförlitlighet positivt (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Under arbetet med meningskoncentrering av det transkriberade 

materialet valde jag ut citat från de olika informanterna för att stärka trovärdigheten och 

tillförlitligheten (Kvale & Brinkmann, 2014).     
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras analysen av de intervjuer som ingår i studien. Avsnittet är 

strukturerat utifrån studiens forskningsfrågor med huvudrubrikerna: Förskollärares 

definition av teknik i förskolan, Förskollärares beskrivning av arbetet med teknik i förskolan 

samt Faktorer som styr förskollärares arbete med teknik. 

Förskollärares definition av teknik i förskolan 

Gemensamt för alla förskollärare, när de ska definiera teknik i förskolan, är att de definierar 

det som ett utforskande av artefakter samt som aktiviteter med inriktning på ett byggande 

eller på konstruktion. Sara beskriver till exempel att teknik finns överallt omkring oss vilket 

var något som framkom under samtliga intervjuer. Alla förskollärarna var också eniga om 

att i en definition av teknik ska även arbetet med de digitala verktygen inkluderas. 

I flera av förskollärarnas beskrivningar framkommer att i förskolan är det särskilt den teknik 

som omfattas av begreppet ”teknik i vardagen” som är extra viktigt att åskådliggöra.  

 

Sara berättar att hon anser att teknik både kan handla om olika objekt samt att det kan vara 

en färdighet. Hon uttrycker att teknik är jätteviktigt i förskolan. Det är något som man måste 

kunna använda, en färdighet [som] vilken som helst. Sara beskriver även sin uppfattning av 

innebörden av teknik som: 

Något som människor har skapat. Här på förskolan har vi datorer, Ipads, telefoner och så men 

också alla hjälpmedel och pennor, skedar, spadar, hur en dragkedja fungerar är också teknik. 

Även byggsituationer när man bygger och konstruerar av olika material är teknik. 

Ulla beskriver att hon anser att det är förståelsen av teknik som är viktig. Hon berättar att 

för henne är utforskandet det primära, det är viktigt att de får undersöka hur vardagssaker 

fungerar. Ulla beskriver även sin syn på vad teknik i förskolan innebär genom att beskriva 

olika situationer. Hon säger:  

Bygga filtkojor över borden, bygga med satser som cilck och Meccano både med och utan 

ritning, robotmusen, plattan, lösa tekniska problem som till exempel att dra fram en stol för 

att nå upp till hyllan även att koppla ett släp på cykeln och backa med släpet det är viktig 

teknik.  

Lena (som arbetar på en småbarnsavdelning) beskriver att hon tycker det är svårt att 

definiera vad som innebär teknik och innebörden att arbeta med teknik med 1–3 åringar. 

Hon menar att Det finns mycket som är enkel vardagsteknik, men jag förstår inte varför vi 

ska jobba med den. Även Lena beskriver situationer där bygg och konstruktion förekommer 

samt artefakter som delar i teknik som man finner i förskolan men säger att det första jag 

tänker på är den digitala tekniken.  

 

Resultatet synliggör att förskollärarna i studien har en likartad definition av vad teknik i 

förskolan innebär, fast två av dem har mer fokus på handlandet och en på görandet i teknik. 

Förskollärarna beskriver att teknik kan vara, teknik i vardagen, att den finns överallt, 

artefakter, bygg och konstruktions aktiviteter samt den digitala tekniken.  

Förskollärares beskrivning av arbetet med teknik i förskolan 

När förskollärarna i denna studie beskriver sitt arbete med teknik beskriver samtliga att det 

inte är vanligt att de har planerade målinriktade aktiviteter inom detta område utan de 

beskriver att detta arbete oftast sker som spontana aktiviteter. Trots att detta arbete inte 

planeras menar till exempel Lena att hon ändå har en kontroll över arbetet med teknik. Hon 

beskriver exempelvis att hon styr och väljer den app som barnen arbetar med och på så sätt 

ändå har ett mål med aktiviteten. Hon säger att hon: arbetar målstyrt även om jag inte har 

det nedtecknat på ett papper. 
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Att teknikarbete ingår som en del i ett annat arbete är något som alla förskollärarna 

uttrycker. Sara till exempel säger att: jag inte har teknik som mål när jag jobbar. Hon 

beskriver att teknikmoment ingår i andra aktiviteter exempelvis beskriver hon att i: 

ateljéverksamheten är det mycket teknik med olika material och redskap som man använder 

även vid matematik håller man på med mycket teknik men det är inte så att man har det 

uttalat.  

Även Ulla beskriver att arbetet med teknik ofta ingår i andra aktiviteter. Hon nämner 

specifikt matematik och naturvetenskapliga aktiviteter. Hon säger att många gånger går de 

in i varandra, teknik jobbar man ju med hela tiden. Hon menar att det är då viktigt att ta 

tillvara på de naturliga situationerna och ställa öppna frågor som hur tänkte du nu. 

 

En av förskollärarna skiljer sig från de övriga genom att när hon beskriver sitt arbetssätt 

med teknik också utgår från ett genusperspektiv. Ulla berättar att när hon planerar för en 

aktivitet brukar hon till exempel låta flickorna först göra teknikaktiviteter och efteråt får 

pojkarna göra dem, för att motverka det traditionella.   

 

I förskollärarnas beskrivningar av deras arbete med teknik synliggörs även ett annat område 

som de alla berör. Det handlar om att barnen ofta arbetar själva, utan inverkan av pedagoger 

i aktiviteter med bygg och konstruktion (vilket de alla benämner som teknik). Förskollärarna 

beskriver att vid de fåtal tillfällen som de är delaktiga i bygg och konstruktionsaktiviteter 

går de in för att ställa utvecklande frågor som de tänker kan bidra till att barnen utvecklar 

sin problemlösningsförmåga. Även om förskollärarna beskriver att det inte är ofta som de 

är delaktiga i aktiviteter där barnen arbetar med bygg och konstruktion beskriver de också 

att de är medvetna om vikten av deras närvaro i dessa aktiviteter. Sara säger till exempel 

att: 

för att det ska bli mer utmaning så behöver man ju sitta där med dem, hon menar att för att 

de ska förstå ritningar så måste man ju hjälpa dem läsa ritningar. 

Som beskrivits tidigare har pedagogerna likvärdiga beskrivningar när det gäller deras arbete 

med teknik.  

 

Något som dock skiljer sig mycket är deras beskrivningar angående hur de arbetar med den 

digitala tekniken. Sara till exempel överlåter arbetet med digitala verktyg till någon av de 

andra i personalen när det gäller aktiviteter med barnen som innebär skapande och/eller 

kreativitet. Hon berättar att Ipaden använder hon för att söka information på nätet eller kolla 

hur något funkar. Ulla beskriver att hon inte är aktiv i arbetet med Ipaden utan låter barnen 

själva använda Ipaden, men att hon finns i närheten. Hon säger att sitta med och se vad de 

gör händer vid ytterst få tillfällen, jag skulle vilja säga att den är lite av en barnvakt. Lena 

beskriver istället att när de arbetar med en Ipad är hon aktivt närvarande och sitter 

tillsammans med barnet. Hon menar att: 

barnen får inte hålla på själv om inte jag är med för jag vill kunna kolla av, till exempel om 

de förstår prepositionerna. 

Resultatet synliggör således att förskollärarna arbetar ganska lika när det gäller arbetet med 

teknik förutom när det gäller arbetet med digital teknik. 

Faktorer som styr förskollärares arbete med teknik 

När förskollärarna i denna studie beskriver vilka faktorer som de anser har störst inverkan i 

deras arbete med teknik är det främst fyra faktorer som framkommer. Gemensamt för alla 

förskollärarna i studien är att de beskriver barngruppens konstellation, den egna 

kompetensen, eget intresse samt verksamhetens ekonomi som påverkansfaktorer i deras val 
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av arbetssätt samt att det också styr innehåll gällande arbete med teknik vilket kommer att 

beskrivas nedan. 

 

Barngruppens konstellation 

Samtliga förskollärare beskriver att barnens ålder är en faktor som påverkar hur 

förskollärarna arbetar med teknik, samt flera av förskollärarna uttryckte även att antalet 

närvarande barn i barngruppen styr deras arbete med teknik. Ulla säger exempelvis att hon 

upplever att det är svårare att jobba när barnen är mellan 1 till 5 år gamla för man kan inte 

ha saker framme på samma sätt. Ulla berättar att på den avdelning där hon arbetar måste 

mycket av deras material förvaras högt uppe i skåp och hyllor som endast är åtkomliga för 

en vuxen person. Ulla uttrycker att hon upplever att mycket av barnens möjligheter till ett 

spontant vardagsexperimenterande med teknik begränsas just på grund av den anledningen.  

Även Lena beskriver liknande problematik, att barnens ålder påverkar arbete med teknik på 

grund av att de yngsta barnens förmågor varierar väldigt mycket i en barngrupp där barnen 

är mellan ett och tre år. Lena berättar att på grund av att barnens förmågor varierar mycket 

beroende på ålder har de valt att arbeta i åldersindelade grupper på hennes avdelning, då 

särskilt vid teknikaktiviteter. Hon menar att de stora skillnaderna mellan barnens förmågor 

måste tas i beaktning. Lena säger att man alltid måste fråga sig vad är det för teknik som 

räknas som viktig vardagsteknik för en ett, två respektive treåring. 

 

Förutom barnens ålder är förskollärarna i denna studie eniga om att barngruppens storlek 

också är en faktor som styr deras arbete med teknik. Samtliga förskollärare beskriver att de 

vid planerade teknikaktiviteter brukar dela barnen i mindre grupper för att ge alla barnen en 

möjlighet att vara aktiva. Ulla säger att man kan ju inte ställa fram till 17 barn samtidigt 

när hon beskriver hur hon brukar lägga upp arbetet med teknikaktiviteter. Sara uttrycker en 

frustration över att bara arbeta med ett fåtal barn åt gången något som hon menar ofta 

förekommer vid arbete med digital teknik. Hon beskriver att arbetet med digital teknik går 

bara att utföra:  

med ett fåtal barn, men de andra 17 barnen då, det känns lite så att, hur ska man hinna med 

speciellt när man har en blandad grupp där det är så många små barn som tar sin tid. 

Ulla beskriver att det även finns ytterligare en faktor som styr i deras arbeta med teknik. 

Hon förklarar att beroende på hur många av personalen som arbetar vid det tillfället 

kombinerat med hur många av de barn som kräver extra tillsyn är närvarande påverkar hur 

teknikaktiviteter kan genomföras. Ulla berättar att de har flera barn som är väldigt impulsiva 

och att dessa barn behöver en person i närheten som kan hjälpa till att lösa de konflikter 

som uppstår. Att genomföra en teknikaktivitet med några få barn är något som sker vid de 

tillfällen då inte alla barnen är närvarande på förskolan.  Hon uttrycker att trots att det finns 

flera:  

barn som behöver extra stöd får de ofta ändå bara en resursperson som ofta endast har en 

barnskötarutbildning i grunden och ibland inte ens det, vilket gör att vi förskollärare måste 

lägga en stor del av vår arbetstid på de barnen istället.  

Resultatet visar på att barngruppens konstellation, barnens ålder och antal, kontra 

personaltätheten är en faktor som alla förskollärarna beskriver som en påverkningsfaktor i 

deras arbete med teknik. 

Den egna kompetensen 

Förskollärarens egen kompetens är också en faktor som samtliga förskollärare beskriver 

som styr deras arbete med teknik. Flera av dem uttryckte att de anser att deras egen 

kompetens var otillräcklig och att detta inverkade på deras arbete med teknik. De uttryckte 

att de önskade höja sin kompetens särskilt beträffande arbetet med den digitala tekniken. 
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Ullas yttrande speglar en osäkerhet på hennes egen kompetens när hon säger till exempel 

att jag tror att barnen har större kunskaper om hur spelen fungerar.  

 

Gemensamt för alla förskollärarna i studien är att de uttrycker ett behov av att få möjligheter 

till kompetenshöjande utbildningar samt tillgång till litteratur som ger konkreta didaktiska 

exempel på aktiviteter inom teknik. Till exempel säger Ulla att hon skulle vilja gå en kurs 

där hon får praktiskt lära sig hur hon kan använda digitala verktyg i utbildningssyfte. Hon 

beskriver också att det finns en IT-ansvarig på skolan som även ger kurser, som även de på 

förskolan har tillgång till men hon beskriver att det är svårt då det saknas tid. 

 

Även Sara upplever att hennes kompetens styr hur hon arbetar med teknik. Hon berättar att 

hon därför väljer att arbeta med sådan teknik som hon har tidigare erfarenhet av att arbeta 

med. Sara beskriver att hon väljer bort att arbeta med till exempel digitala hjälpmedel för 

att hon inte riktigt vet vad som finns.  

 

Lena säger att hon tror att kunskap om hur man konkretiserar läroplansmålen är den 

kompetens som styr hur man arbetar med teknik. En kompetens som hon säger att hon inte 

har i den nivån som hon önskar. Lena menar att på grund av oklarheter kring vad som ska 

ingå i teknikundervisningen är det svårt att arbeta med teknik i förskolan. Hon säger:  

Teknik var ju ingenting vi ens pratade om när jag gick utbildningen, så ibland kan det kännas 

som att jag ska förväntas kunna fast jag inte fått någon utbildning, det är upp till mig att lära 

mig själv.  

Lena liksom de andra förskollärarna i studien uttrycker således ett intresse för och behov av 

kompetenshöjande kurser.   

 

Eget intresse 

Samtliga förskollärare som deltog i denna studie beskriver att de anser att de ämnesområden 

som de själva är intresserade av är mer stimulerande att arbeta med än andra områden. Detta 

visar sig även i hur förskollärarna beskriver att de använder teknik i aktiviteter, exempelvis 

om det ingår i ett annat ämne eller om det är ett ämne i sig. I studien framkommer det att 

förskollärarens intressen styr både på vad som ska ligga i fokus i aktiviteten samt hur 

frekvent aktiviteter är där man arbetar med teknik. 

 

Sara liksom Ulla berättar att de tycker mycket om att arbeta med naturvetenskap med 

barnen, till exempel vara ute med barnen på skogspromenader, de berättar att de kan 

identifiera mycket som de gör och ser som inkluderas inom teknik men ofta sker den 

reflektionen i efterhand. 

 

Ulla beskriver hur hennes intresse av matematik och naturvetenskap bidrar till ett 

experimenterande och undersökande arbetssätt även inom teknik. Hon berättar att hon också 

använder sig av teknik och tekniska lösningar för att genomföra aktiviteter inom områden 

som naturvetenskap och matematik. Till exempel beskriver Ulla en aktivitet när hon 

tillsammans med barnen byggde ett lutande plan och de experimenterade med att höja och 

sänka en bräda, som sedan barnen rullade en bil utför. Hon beskriver att hon använder 

teknik för att konstruera ett lutande plan men hennes fokus är på att visa hur bilarnas 

hastighet kan ändras beroende på höjden. 

 

Sara beskriver att hon tidigare har arbetat på ett lantbruk och är intresserad av djur och natur. 

Hon beskriver att är man intresserad av naturvetenskap så jobbar du ju mera med det, så 

det blir kanske inte digitala hjälpmedel som jag jobbar så mycket med. Hon berättar att hon 
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inte tycker om digital teknik utan att hon är ganska teknikfientlig, men säger därefter att 

kanske inte fientlig men jag kan alltså inte riktigt det här med Ipads och sådant.  

 

Lena som även privat tycker att det är roligt att arbeta med digital teknik, använder sig ofta 

av olika digitala verktyg även i förskolan. Intresset för den digitala tekniken delas av den 

övriga personalen, Lena menar att eftersom vi alla gillar det här så är det lite lättare att 

göra spontana aktiviteter. När Lena beskriver hur de arbetar med digitalteknik finner man 

att de har fler användningsområden de använder digitaltekniken i än de övriga förskollärarna 

som ingår i studien. 

 

Resultatet visar på ett samband mellan förskollärarens eget intresse och deras val av 

arbetsmodell samt vilken teknik som de väljer att arbeta med.  

Verksamhetens ekonomi 

Ekonomi nämndes även som en faktor som styr förskollärares arbete med teknik. Det 

framkom tydligt att flera av pedagogerna upplevde att deras verksamhet påverkades negativt 

av de begränsningar som de ekonomiska förutsättningarna medförde. De menade att en 

konsekvens av verksamhetens strama budget är en avsaknad av utrustning eller gammal 

sådan. Ulla beskriver:  

Bara att få egna tekniska apparater är svårt, jag brukar fota med min egen mobil för att göra 

dokumentation. Den digitalkameran som finns här är gammal och ganska dålig och eftersom 

det är brist på pengar så ber man inte om en ny.  

Lena berättar också att verksamhetens ekonomi påverkar arbetet. Hon beskriver att de 

begränsningar som ekonomin medför gör att den utbildning som barnen har rätt till försvåras 

eller blir onödigt krånglig att genomföra. Hon berättar: 

När vi skulle jobba med filminspelning med Ipaden så hade vi inget stativ. Så jag var tvungen 

att ställa böcker som stöd, när man inte har grejer som behövs så drar man sig för att göra 

något och de Ipads som vi har är så gamla att de inte går att uppdatera. 

Sara som också berör verksamhetens ekonomi under intervjun, beskriver istället att en 

ekonomisk påverkansfaktor är att personalens arbetstid är för snävt tilltagen. Hon beskriver 

att när det är många små barn i barngruppen som tar sin tid medför det att den arbetstid 

som finns att fördela bland personalen ibland upplevs vara för lite. 

 

Gemensamt för alla förskollärarna är att de beskriver att de upplever att verksamhetens 

ekonomiska förutsättningar medför att de inte kan genomföra en utbildning som motsvarar 

den ambitionsnivå som de önskar uppnå.   
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Analys, diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning 

samt den litteratur som presenteras i arbetets bakgrund. Syftet med den här studien är att 

öka kunskapen om förskollärares arbete med teknik i förskolan. Jag vill göra det genom att 

belysa hur förskollärare definierar och arbetar med teknik i förskolan, samt även belysa 

vilka styrande faktorer som förskollärare upplever inverkar i arbetet med teknik. Analyser 

och diskussioner av studiens resultat presenteras under huvudrubriker som speglar studiens 

frågeställningar: Förskollärares definition av teknik i förskolan, Förskollärares beskrivning 

av arbete med teknik samt Faktorer som styr förskollärares arbete med teknik. Avsnittet 

avslutas med Slutsatser.   

Förskollärares definition av teknik i förskolan 

Resultaten visar att alla förskollärare i studien beskriver att de definierar teknik i förskolan 

på liknande sätt. De menar att teknik finns överallt, det kan vara artefakter, aktiviteter som 

bygg och konstruktion samt att inom teknik i förskolan inkluderar de även digitala verktyg. 

Detta resultat överensstämmer med Elvstrand, Hallström och Hellbergs (2018) resultat i sin 

studie. I deras studie framkom att teknik i förskolan kunde sammanfattas till två olika 

kategorier: ”teknik är allt” samt bygg och konstruktion. 

 

Det framkommer även i resultatet, som presenteras i detta examensarbete, att en av 

förskollärarna definierar teknik i förskolan som tekniker med betydelsen att det är en 

färdighet som barnen ska utveckla. Att det förekommer att förskollärare definierar teknik 

som tekniker finner man även i andra studier (se Thorshag & Holmqvist, 2018; Sundqvist 

& Nilsson, 2018; Elvstrand, Hallström, & Hellberg, 2018). Elvstrand, Hallström och 

Hellberg (2018) menar att detta grundar sig i förskollärares tidigare erfarenheter av 

teknikämnet samt att det var länge sedan de gick i skolan. I resultatet framkommer det att 

en annan förskollärare i detta examensarbete ser teknik som verktyg för att skapa en 

förståelse för objekt och företeelser. Den tredje förskolläraren ser den som ett 

utbildningsverktyg, hon syftar då på de digitala verktygen. Att använda teknik som verktyg 

kan menar Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) vara ett resultat av förskollärarens 

tolkning, förståelse och definition av vad de anser inkluderas i begreppet ”teknik i 

förskolan”. 

 

I resultatet beskriver flera av förskollärarna situationer där de menar att teknik används, 

detta för att tydliggöra vad de menar med teknik. Flera av dessa situationer beskriver en 

aktivitet som även har ett naturvetenskapligt innehåll, som till exempel vid 

experimenterandet kring hastighet och höjd med bilarna och det lutandeplanet som 

innehåller fysik. Resultatet visar att, likväl som också Sundqvist, Nilsson och Gustafsson 

(2015) visat i sin studie, verkar förskollärarna ha en otydlig gräns mellan vad som räknas 

som teknik och vad som hör till andra ämnen, som till exempel naturvetenskap. Jag tänker 

att den otydliga gräns som förskollärare beskriver kan påverka både identifiering och 

definitionen av teknik. Dock tänker jag att det även kan gå åt motsatt håll, att definitionen 

kan påverka vilka skillnader som uppmärksammas och/eller identifieras. Jag tänker även att 

denna otydliga gräns riskerar att medföra att teknikinslaget i aktiviteten tenderar att inte 

uppmärksammas, utan kan istället identifieras i efterhand, en efterkonstruktion för att kunna 

visa upp att de arbetar mot uppdraget att arbeta med teknik, beskrivit i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2018). 

 

De flesta av förskollärarna i studien menar att teknik i vardagen är något som de ser som 

viktig teknik att arbeta med i förskolan, vilket även överensstämmer med Bjurulf (2013) 

som menar att barn behöver tidigt erfara den teknik som de har omkring sig dagligdags. En 



 

18 

 

av förskollärarna som blev intervjuad i studien som ligger till grund för resultatet i detta 

examensarbete beskriver att hon tycker att det är oklart vad som kan anses som viktiga 

aspekter vid ett arbete med enkel vardagsteknik utformat för att gagna små barn. Den 

oklarhet som denna förskollärare beskriver påpekar även Skolinspektionen (2017) i sin 

rapport. I rapporten beskrivs att det förekommer en osäkerhet hos förskolans personal kring 

vad som ska omfattas av ”teknik i vardagen”. Skolinspektionen menar att dessa oklarheter 

gällande vad som ska inkluderas i ”teknik i vardagen” kan påverka förskollärares 

utformning av barns teknikutbildning i förskolan. Jag tänker att den teknik som man möter 

dagligen är den teknik som barnen ska ges möjlighet till att utveckla både förståelse och 

kompetenser i, vilket också är ett uppdrag som beskrivs i förskolans läroplan (Skolverket, 

2018). Däremot tänker jag att den vardagliga tekniken har förändrats inom flera områden. 

Som Bjurulf (2013) och Sundin (2006) beskriver sker det ständigt förändringar i vårt 

samhälle gällande den teknik som vi använder dagligdags. Jag tänker att en osäkerhet kring 

vad som faktiskt är adekvata tekniska kunskaper och förmågor bidrar till en ökad osäkerhet 

om hur barns utbildning ska utformas samt vilket innehåll och inriktning som bör inkluderas 

i barns teknikundervisningen.  

 

Studier har visat att förskollärares egen förståelse för teknik och vad som ska inkluderas 

inom teknik har stor påverkan av hur de definierar detsamma (se Sundqvist & Nilsson, 2018; 

Thorshag & Holmqvist, 2018; Bjurulf, 2013; Elvstrand, Hallström, & Hellberg, 2018). 

Även Skolinspektionen (2017) påtalade i sin kvalitetsrapport av förskolans verksamhet 

vikten av att förskollärare själva förstår vad som inkluderas inom begreppet teknik.  

 

Förskollärares beskrivning av arbetet med teknik i förskolan 

Resultaten i studien visar att förskollärarna som deltagit i studien arbetar med teknik på 

ungefär samma sätt med ett undantag, det är hur/när de arbetar med den digitala tekniken. 

De menar alla att teknik i förskolan innebär att barnen ges möjligheter till att utforska 

artefakter, erfara byggande och konstruktion samt att använda digitala verktyg 

(Skolinspektionen, 2017). 

 

Flera av förskollärarna ansåg att teknik är ett ämne man alltid arbetar med, om än inte uttalat. 

Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) menar att teknikarbetet sker ofta inkluderat i 

andra aktiviteter. Man kan anta att då arbete med teknik inkluderas i andra aktiviteter kan 

det upplevas som om man alltid arbetar med det, vilket jag tänker inte automatiskt innebär 

att de är planerade och målinriktade undervisningstillfällen.  

 

Resultatet i studien visade att flera av förskollärarna även tenderade att blanda ihop tekniska 

och naturvetenskapliga begrepp, vilket kan betyda att de har svårt att skilja mellan 

naturvetenskap och teknik. Detta överensstämmer med Thorshag och Holmqvists (2018) 

studie. De menar att, en otydlig gräns mellan dessa ämnesområden bidrar till och förstärker 

förskollärares osäkerhet kring användande av begrepp. Jag tänker att det kan vara en 

osäkerhet som gör att de undviker att använda begrepp vid samtal med barn för att inte lära 

ut felaktigt. Sundqvist, Nilsson och Gustafsson (2015) menar att problematiken kring de 

otydliga gränserna orsakas av att upplägget av teknik och naturvetenskapsundervisningen i 

skolan ofta innebär att dessa ämnen undervisas samtidigt.  

 

Vidare visade resultatet på att barnen ofta är själva vid teknikaktiviteter som innebär bygg 

och konstruktion. Liknande resultat återfinns i Thorshag och Holmqvists (2018) studie, 

vilket de menar beror på att förskollärarna har ett fokus på ett ”görande” och inte på 

”förståelse”. Då förskollärare inte är aktivt närvarande och samtalar med barnen är det 

många möjligheter till samtal som försummas. Sundqvist och Nilsson (2018) menar att det 
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är dessa samtal som utvecklar barns teknikförståelse. De menar även att det går att se en 

attitydförändring hos förskollärarna kring vikten av dessa samtal. Det framkommer även av 

resultatet att det finns en medvetenhet hos studiens förskollärare om vikten av de samtal 

som försummas vid dessa aktiviteter. 

 

Faktorer som styr förskollärares arbete med teknik                                                                                                             

Resultatet av studien beskriver att alla deltagande förskollärare beskriver ungefär samma 

styrande faktorer. Den främsta faktorn enligt studiens förskollärare är barngruppens storlek. 

Förskollärarna anser att de är för stora för att arbeta med teknik på ett bra sätt, något som 

Elvstrand, Hallström och Hellbergs (2018) studie även belyser att förskollärare ser som en 

styrande faktor. Elvstrand, Hallström och Hellbergs nämner även personalbrist som en 

faktor som styr i arbetet med teknik, vilket även nämns i denna studies resultat. Jag tänker 

att den nuvarande trenden att antalet barn i barngrupperna ständigt ökar förutsätter att det 

sker förändringar gällande förskolans traditionella arbetssätt. Det kan tänkas att 

förskollärare måste fundera över hur de organiserar sin verksamhet för att den, trots ökade 

barngruppsstorlekar och personalantalet, ändå kan bedriva utbildning som håller god 

kvalitet. Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) menar att det finns andra arbetssätt som 

möjliggör en kvalitativ undervisning. Jag tänker att kan dessa ”nya” arbetssätt underlätta 

arbetet i stora barngrupper, kan följden då bli ännu större barngrupper.  

Vidare visade resultatet att alla ansåg att verksamhetens ekonomi påverkar deras arbete med 

teknik, genom att begränsa införskaffandet av de materiel som de anser sig behöva. Störst 

problem ansåg studiens förskollärare fanns då det gällde inköp av digitala verktyg som de 

anser att de behöver för att uppnå läroplansmålen beskrivna i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2018).  

Studiens resultat visar även på att förskollärarna anser att deras egen kompetens styr deras 

arbete. De anser alla att de önskar höja sin kompetens genom att gå didaktikkurser. De vill 

få konkreta exempel på aktiviteter som de kan använda i förskolan med barnen, vilket visar 

på att tidigare erfarenheter eller ”gammal” kunskap kan påverka förskollärarens egen 

uppfattade kompetens negativt (Elvstrand, Hallström, & Hellberg, 2018). Det verkar även 

som att förskollärarens egen upplevda kompetens påverkar upplägget av teknikarbetet 

Det verkar som att förskollärarens intresseområde får en framträdande roll i hur de arbetar 

med teknik exempelvis om det sker inkluderar eller som ett eget fokusämne. Men beroende 

på hur stort deras eget intresse är tenderar detta även påverka hur frekvent och hur 

variationsrika aktiviteterna är, när det gäller hur/när de arbetar med teknik. Jag tänker att 

förskollärarens intressen påverkas av kompetensen inom ett område. Jag tänker även att 

med en god kompetens är det troligt att bemöta flertalet av de problem som förskollärarna 

beskriver som styrande faktorer vid arbete med teknik.  

Slutsatser  

Syftet med den här studien var att öka kunskapen om förskollärares arbete med teknik i 

förskolan genom att besvara frågeställningar om hur förskollärare definierar teknik i 

förskolan, hur de beskriver sitt arbete med teknik i förskolan samt vilka faktorer som de 

menar styr deras arbete med detsamma.  

I detta examensarbete synliggörs att förskollärare definierar teknik på liknande sätt. De 

beskriver också sitt arbete med teknik på liknande sätt, att arbetet med teknik inkluderas i 

andra aktiviteter som bygg och konstruktion men även inom naturvetenskap. 

Förskollärarnas kompetens och verksamhetens ramfaktorer, såsom barngruppens storlek, 

personalstyrka och verksamhetens ekonomi, är vad förskollärarna beskriver som de främsta 

styrande faktorerna i arbetet med teknik i förskolan.  
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Jag tänker att resultatet i denna studie visar på vikten av att förskollärare upplever att de har 

en tillräcklig kompetens för att kunna möta de läroplansmål som finns för förskolans 

undervisning av barn inom området teknik. För att möjliggöra att förskollärare känner att 

de har kompetens, vilket de verkar uppleva en osäkerhet kring, inom detta område tänker 

jag att det är viktigt att det finns kompetenshöjande utbildningar för förskollärare som 

erbjuder både fakta och didaktik. Jag tänker också att det behövs en tydligare definition av 

vad teknik i förskolan är och bör vara samt hur detta ska ingå i barns utbildning i förskolan 

för att utbildningen ska kunna ses adekvat inom området teknik. Vad som kan anses som 

adekvat kompetens inom området teknik för barn i förskolan kan vara något att forska vidare 

om.    
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Bilaga 1 

Hej!  

 

Jag heter Rose-Marie Hägglund och går min sjunde terminen på förskollärarprogrammet 

vid Umeå Universitet. Jag arbetar nu med mitt examensarbete som handlar om teknik i 

förskolan. 

För att öka kunskapen om teknik i förskolan har jag för avsikt att intervjua några verksamma 

förskollärare. 

Jag önskar komma kontakt med någon/några förskollärare som har flera års 

arbetslivserfarenhet inom förskoleverksamheten och som skulle kunna delta i en intervju. 

Det är frivilligt att delta i intervjun och den kan avslutas när helst informanten önskar utan 

att informanten behöver ange orsak. 

Intervjun beräknas ta cirka en timme. Samtalet kommer att spelas in med ljudinspelning. 

Denna inspelning kommer att raderas efter att materialet har bearbetats. Informanten 

kommer att vara anonym när resultatet presenteras samt när examensarbetet diskuteras. 

Intervjuerna kommer jag att genomföra veckorna 10–12, tiden anpassar jag mig efter ert 

önskemål. 

Har någon av er möjlighet att delta eller har någon fråga får ni gärna kontakta mig.  

  

E- post: XXXXXXXXXX 

Telefon: 07X - XXXXXXX 

 

 

Med vänlig hälsning 

Rose-Marie Hägglund 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide  

Bakgrund  

1.      Berätta kort om dig själv, utbildning, yrken, antal år inom förskolläraryrket. 

2.      Berätta kort om förskolan, antal avdelningar, antal personal och yrkesfördelning. 

3.      Berätta kort om barngruppen, ålder, olika kulturer, barn med behov av extra stöd. 

Område 1 

1. Beskriv din syn på vad teknik i förskolan är. 

a. Vad anser du innefattar eller inkluderas i begreppet teknik? 

b. Kan du ge exempel? 

c. Vilken betydelse anser du teknik i förskolan har? 

d. Kan du beskriva med exempel 

2. Är det något som du tycker borde innefattas men som inte klassas som teknik? 

a. Kan du ge exempel? 

Område 2 

3. Beskriv hur du arbetar med teknik 

a. Ge exempel 

b. Vilka aspekter ser du som viktiga? 

c. Kan du ge exempel? 

d. Är det ett ämne som ingår när de planerar arbetet i verksamheten? 

e. I så fall hur? 

f. Om de tar tillfället i akt när barnen visar intresse hur agerar de då i dessa situationer? 

g. Något område som inte berörs vid arbetet? 

4. Hur upplever du att synen på teknik i förskolan har förändrats under din tid som   

 förskollärare? 

a. Ge exempel på detta. 

b. De senaste 5 åren? 

c. De senaste 10 åren? 

d. Sedan du började arbeta i yrket? 

e. Kan du ge exempel? 

Område 3 

5. Hur tror du att den nya läroplanen, Lpfö 18, att påverka ditt nuvarande arbetssätt? 

a. Hur tror du att de digitala verktygen kommer att påverka i ditt arbete? 

b. Hur tror du att utbildningen i teknik kommer att påverkas av detta? 

c. Har du sett några indikationer på detta? varifrån och hur? 
d. Finns det några svårigheter när det gäller arbetet med teknik? 

e. Ge exempel 

f.  Finns det några möjligheter i arbetet med teknik? 

g. Ge exempel  

 

Extra frågor 

1. Är det något som du vill tillägga? 

2. Är det något som du tycker att vi ha borde pratat om? 


