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Sammanfattning 
 
Det har satsats på teknik inom det svenska skolväsendet senaste åren, vilket bland annat lett 
till att förskolan fått fyra punkter som rör teknik i den nuvarande läroplanen. Den här 
undersökningens syfte är att samla in tankar och idéer från pedagoger som har ett tydligt 
teknikintresse och som tillsammans har en stor erfarenhet av teknik i förskolan. Studien 
ämnar till att förmedla pedagogernas erfarenhet och inspirera andra pedagoger i hur man kan 
arbeta med teknik i förskolans verksamhet för att tidigt utveckla barns förståelse och lärande 
av ämnet. Genom kvalitativa intervjuer har vi undersökt vad våra pedagoger har för tankar om 
teknik i förskolans verksamhet samt vad de har för tips på aktiviteter där barnen utvecklar sin 
teknikkunskap. Resultatet av studien visar en del likheter som de intervjuade pedagogerna har 
i tankar om hur man som pedagog ska förhålla sig till teknik och vilka aktiviteter som är 
lämpliga att göra med barn i förskola. Det som lyfts fram som ett centralt förhållningssätt är 
att pedagogen själv börjar se tekniken, tar på sig teknikglasögonen, och sedan är delaktig och 
nyfiken på barnens egna upptäckter samt att genom aktiviteter som till exempel 
konstruktioner, experiment och undersökningar utmana barnens problemlösningsförmåga 
utan att ge ett direkt svar på lösningen.  
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Inledning 
Vad är egentligen teknik i förskola? Vi är snart färdigutbildade förskollärare och borde 
kanske veta det. En vanlig uppfattning vi fått är att teknik i förskola idag ofta förknippas med 
surfplattor. Surfplattor kan vara en slags teknik men utöver det, vad är teknik egentligen och 
på vilket sätt erbjuds barnen att utvecklas inom det i förskolan? Vi ska enligt läroplanen 
erbjuda barnen på vår framtida arbetsplats att utvecklas inom bland annat just teknik, trots vår 
utbildning var vi ändå osäkra på hur man ska gå tillväga för att göra det. Om man inte ens vet 
vad teknik är blir det svårt att se det i förskoleverksamheten, kanske är det därför som vi har 
fått uppfattningen av att teknik inte är något som det sysslats särskilt mycket med ute på 
förskolorna. 
 
I den nuvarande läroplanen för förskola finns det endast fyra meningar om teknik. Där 
framgår det att barnen bland annat ska få urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel 
teknik fungerar. Vad menas egentligen med det, vad är vardagstekniken i förskolan? Den 
svenska regeringen har mellan 2008-2014 gjort en rad satsningar på just teknik inom 
skolväsendet, delvis för att redan i ett tidigt skede börja stimulera barns och ungdomars 
intresse för teknik. En orsak till att dessa satsningar gjorts är att det funnits en oro över att det 
är få svenska ungdomar som väljer att vidareutbilda sig inom teknikområdet (Bjurulf, 2013b). 
 
Dessa satsningar har alltså bland annat lett till att förskolans läroplan fått fyra punkter om 
teknik. Vad och på vilket sätt vi ska göra framgår dock inte och därför kan läroplansmålen 
tolkas väldigt olika beroende på vem som läser den. Teknik är ett stort ämne och även om det 
upplevs som otydligt och krångligt så innebär dessa fyra punkter att vi inom förskolan har ett 
uppdrag där vi ska se till så att barnen får begynnande förståelse för, och erfarenheter av, 
teknik redan i förskolan. Vi vill avdramatisera och förenkla teknik samt bidra till att andra 
pedagoger i förskolan blir inspirerade att arbeta mer med teknik tillsammans med barn.  
 

Syfte 
Syftet med denna undersökning är att via kvalitativa intervjuer av pedagoger, med ett tydligt 
teknikintresse och som tillsammans har en stor erfarenhet av teknik i förskolan, samla in 
tankar och idéer kring teknik. Studien ämnar till att förmedla pedagogernas erfarenhet och 
inspirera andra pedagoger i hur man kan arbeta med teknik i förskolans verksamhet för att 
tidigt utveckla barns förståelse och lärande av ämnet.  
 

Frågeställningar 
1. Vad har erfarna pedagoger för tankar om teknik i förskolans verksamhet? 
2. Vad ger erfarna pedagoger för tips på aktiviteter där barnen utvecklar sin 

teknikkunskap? 
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Bakgrund 
I denna del kommer vi att redogöra vad ett urval av tidigare forskning och ett antal läroböcker 
visat angående teknik i förskola. Avsnittet inleds med en överblick om vad det står om teknik 
i dagens styrdokument för förskolan följt av en beskrivning av begreppet teknik. Till sist 
presenterar vi två forskningar samt ger en sammanfattande genomgång av vad ett antal 
läroböcker riktade till pedagoger lyfter fram om teknik i förskola.  
  

Teknik i förskolans styrdokument 
2010 reviderades Läroplan för förskola Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) vilket bland annat 
innebar att tekniken fick en tydligare roll med två mer specifika mål än tidigare. Bjurulf 
(2013b), som skrivit en lärobok om teknik i förskola, anser att den här revideringen av 
läroplanen bidragit till en förstärkning av teknik i förskolans verksamhet. I den bakgrundstext 
som Utbildningsdepartementet (2010) tagit fram till den reviderade versionen av läroplanen 
förtydligas varför teknik infördes som ämne. Det förklaras att vi måste synliggöra och 
förklara tekniken för barnen redan på förskolan eftersom utvecklingen går så fort fram och att 
dagens samhälle är beroende av fungerande teknik. 
 
I läroplanen för förskolan, Lpfö98/10, finns nu 95 punkter med mål och riktlinjer för hur 
arbetet ska genomföras. Fyra av dessa 95 punkter berör teknik varav det ena är att förskolan 
ska sträva mot att barnen utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur 
enkel teknik fungerar. Det andra säger att förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin 
förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.  
Detta var de två specifika målen rörande teknik som finns i nuläget men det framgår också i 
läroplan att förskollärare ska ansvara för att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för 
naturvetenskap och teknik. Och att arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande 
förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik 
(Skolverket, 2010). 

Begreppet teknik 
Det är inte helt ovanligt att en första lektion i teknikämnet, oavsett studienivå, ägnas åt att 
reda ut vad teknik egentligen är (Bjurulf, 2013a). Olika författare redogör också för att 
begreppet teknik för många människor är ett skrämmande ord som kan uppfattas som 
svårdefinierat och krångligt (Bjurulf, 2013b; Persson 2011). 
 
En vanlig tolkning är att teknik handlar om muttrar, skruvar, maskiner och datorer men det 
ryms så mycket mer än så i ämnet (Persson, 2011). Bjurulf (2013b) försöker vidga förståelsen 
av begreppet teknik från att endast syfta på de fysiska föremål som människan tillverkar för 
att tillfredsställa sina önskningar och behov, så kallade artefakter, till att även innebära de 
kunskaper och processer som människorna utvecklar under skapandet av dessa artefakter och 
även de system som föremålen ingår i. Alla de tillverkade föremålen behöver med tiden 
underhållas och kanske framöver dekonstrueras. Om man tänker så menar hon att begreppet 
tydligare kan förklaras. Hon poängterar däremot att artefakter kan vara en bra utgångspunkt 
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för att arbeta med teknik i just förskolan, men varnar för att fortsätta i gamla spår och 
benämna arbetet som pyssel: 
 

Min mening är att om man med pyssel menar en sysselsättning som snarast är ett 
tidsfördriv, då ska det benämnas som pyssel. Är det däremot en sysselsättning som 
innebär att lösa ett problem eller uppfylla ett behov bör det kallas för teknik (Bjurulf, 
2013b, s. 17). 
 

Pedagogerna på förskolan har en betydelsefull roll då det kommer till att ge barnen positiva 
tankar och upplevelser av teknik. Om pedagogerna ger barnen denna grund kan det leda till att 
de framtida generationerna får en annan, positivare uppfattning av ordet teknik än vad många 
i tidigare generationer haft, vilket i sin tur kan innebär att vi får fler teknikintresserade 
människor i samhället överlag (Bjurulf, 2013b). 
 

Tidigare forskning om teknik i svensk förskola 
Det har gjorts en del forskning om teknik i förskola, vissa berör bland annat hur surfplattor 
används i förskola (se Aronin & Floyd 2013; Wohlwend 2015). Andra har tittat på tekniken 
ur ett jämställdhetsperspektiv (se Hallström, Elvstrand & Hellberg 2015; Sullivan & Bers 
2013). I den här studien har vi dock valt att inte inkludera IKT (informations- och 
kommunikationsteknik) eller genus som en del i tekniken utan istället fokuserat på det som 
framkommit i forskningen som Hallström m.fl. (2015) och Axell (2013) gjort om teknikarbete 
i förskola. 
 
Axell (2013) har sammanställt en översikt över en del forskning om teknikundervisning för 
yngre barn som gjorts i Sverige och runt om i världen. I hennes genomgång av forskningen 
framkommer det att en del aspekter mer ofta återkommer än vad andra gör. En återkommande 
del är betydelsen av att barn redan i förskoleåldern får komma i kontakt med teknik, vilket 
man i förskolan kan göra genom att utgå från barnens nyfikenhet och upptäckarglädje i 
planerandet av aktiviteterna. En annan aspekt som framkommer är vikten av att pedagogerna 
har relevanta kunskaper i teknikämnet. Detta eftersom det kan ha stor betydelse för vilka 
kunskaper och färdigheter som barnen får möjlighet att utveckla. Författaren beskriver också 
hur det ofta finns olika uppfattningar om vad som ingår i begreppet teknik, bland annat 
mellan pedagogerna. De som är ansvariga för den pedagogiska verksamheten måste veta vad 
teknik är eftersom det annars finns en risk att barnens lärande i ämnet försämras. Axell ser att 
forskningen på grund av detta efterlyser mer fortbildning av pedagoger i teknik, så att 
kunskaperna de har är aktuella och anpassade för tekniken i dagens samhälle.  
 
Hallström m.fl. (2015) har gjort en undersökning om hur barn lär teknik i bland annat den fria 
leken. Undersökningen genomfördes på två förskolor i södra Sverige där det på den ena 
förskolan fanns en utvald pedagog som jobbade specifikt med teknik tillsammans med 
barnen, men även för att utöka kollegornas kunskaper inom teknik, och på den andra en mer 
allmän inställning att det var alla pedagogers ansvar att jobba mot teknikmålen i läroplanen. 
Efter observationer av fri lek inom teknik (där det främst handlat om konstruktionslekar, eller 
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aktiviteter där konstruktion ingått) framkom det i studien att det, i huvudsak, finns två olika 
sätt som pedagogerna interagerar med barnen - aktivt eller passivt. I en del observationer var 
pedagogerna närvarande och ställde frågor eller kom med förslag på hur barnen till exempel 
kunde vidareutveckla sina konstruktioner för att få andra resultat, vid andra tillfällen var ingen 
pedagog närvarande och barnen fick helt på egen hand lösa sina problem eller utveckla någon 
idé de hade. Författarna beskriver den passiva rollen som skadlig för barnens lärande inom 
teknik och förespråkar istället den där pedagogen är aktiv, stöttar och hjälper även inom den 
fria leken.  
 

Pedagogers förhållningssätt - en del av teknik i förskolan 
Lagerholm (1987) var tidigt ute med att påpeka hur viktigt det är att teknik får finnas redan i 
förskolan. Hon ville vidga synsättet på teknik genom att låta barnen med enkla medel 
undersöka bekanta företeelser så som luft, ljus och vatten under vägledning av vuxna. I boken 
finns förslag på olika experiment för barn men de har sällan ett utskrivet resultat, utan hennes 
tanke är att barnen får undersöka och testa sig fram med förhoppningen om att det förutom ny 
kunskap även uppfattas som en rolig aktivitet. Om barnen tycker att det är roligt anser hon att 
de resulterar i att de får med sig en positiv inställning till teknik och det är viktigt för att 
minska deras eventuella rädsla för teknikämnet i framtiden.  
 
Bjurulf (2013b) vänder sig till blivande och verksamma förskollärare med sin bok om teknik i 
förskola. Hon försöker förtydliga vad teknik är och med frågorna varför, på vilket sätt och 
genom vad hjälpa förskollärare att se hur man i förskola kan jobba med barnens utveckling av 
visst kunnande inom tekniken. Det råd som Bjurulf (2013b) ofta återkommer till är att 
pedagogerna ska vara en vägledande medupptäckare som tillåter barnen att undersöka och 
upptäcka teknikens värld och tillsammans med dem lära sig mer. Hon vill att pedagoger 
uppmuntrar barnen att ställa frågor som de sedan också uppmuntras att finna svar på. Genom 
att starta det probleminriktade arbetet i förskolan lär barnen sig att känna igen och analysera 
problem och får en tilltro till sin egen förmåga. Om barnens lust för upptäckter blir bemött 
och tillvaratagen stimuleras också deras intresse för teknik. Ett exempel hon ger är när barn 
intresserar sig för något lock. Då kan pedagoger gå in och demonstrera olika funktioner och 
medvetet hjälpa barnen att rikta uppmärksamhet mot olika tekniska lösningar. Gångjärn, 
knäppningsfunktion, gängor, pedalhinken osv. är exempel på att samma problem kan lösas 
flera olika sätt.  
 
Ett sätt att möta teknik är att arbeta utifrån hypoteser, man har ett problem och försöker finna 
en lösning på det. Hypoteser kan fungera som utgångspunkten för att komma igång med 
teknikaktiviteter i förskolan. Ett problem kan ha många olika lösningar och en viktig del i det 
här arbetet är att ta barnens idéer på allvar och låta alla komma till tals. Då känner barnen sig 
sedda och upplever att det är bra att komma med förslag. Eftersom barnens idéer ofta är 
plockade från upplevelser de själva har blir tekniken också en del av vardagen (Persson, 
2011). 
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Claesdotter (2002) anser att förskollärare behöver ta ett större ansvar att väcka barnens 
intresse för teknik och tekniska yrken, även om de under sin egen skoltid fick uppfattningen 
att teknik är svårt och något abstrakt. Hon påpekar att tekniken finns överallt i vardagen och 
att om man bara får upp ögonen för den så kan man få en aha-upplevelse. Dragkedjan, 
cyklonvispen, synålen och konservöppnaren är exempel hon ger på vardagstekniken vi 
använder men inte ofta tänker på. Hon poängterar också att tekniken måste vara en naturlig 
del i förskolans verksamhet istället för de tillfälliga inslaget som det idag ofta är. Barnen 
behöver bli nyfikna på och få en medvetenhet om varför saker fungerar som de gör och för att 
lyckas med det, att göra tekniken rolig och spännande, måste pedagogerna utgå från sina egna 
erfarenheter och kunskaper. För att synliggöra tekniken och förstärka det barnen är nyfikna på 
tipsar hon även om att mängden inspiration som finns att hämta i till exempel facklitteratur 
och på Internet. Det förhållningssätt hon lyfter fram är att pedagogen är en medupptäckare 
som inte talar om vad som kommer att hända, utan istället lyssnar på barnen frågor och 
tillsammans söker efter svaren.  
 

Vardagstekniken i förskolan 
Vardagsteknik nämns i läroplanen och är något vi vuxna ofta tar för givet. Tekniken är inget 
man tänker på förrän något inte fungerar. För att synliggöra för barnen och sig själv vad det 
finns för teknik i sin närhet rekommenderas teknikpromenader, att gå omkring och titta efter 
tekniska lösningar i sin miljö. Promenaderna kan ha många olika syften, varav ett kan vara att 
studera olika lösningar på samma problem. Till exempel går det att undersöka hjulet i olika 
utföranden och genom det upptäcka att det förekommer fler hjul på förskolan än de som finns 
på exempelvis cyklarna (Bjurulf, 2013b). 
 
Persson (2011) ger många förslag på teknikaktiviteter som är lämpliga för barn och lyfter 
bland annat fram undersökningar av tekniken hemma. Alltså den där vardagstekniken som är 
inbäddad i saker vi använder dagligen när vi till exempel lagar mat, ritar med olika färger och 
liknande. Han har också förslag på aktiviteter som går ut på att undersöka och skapa en 
förståelse för enkla maskiner som till exempel hävstången, lutande planet, kilen, skruven, 
hjulet och axeln. De här enkla maskinerna utgör även grunden i den bokserie som Blomfeldt 
och Karlsson (2015) nyligen gett ut, där barn genom en bilderbok för varje enkel maskin får 
möjlighet att bekanta sig närmre med den.  
 
En enkel aktivitet som passar sig för att synliggöra vardagstekniken på förskolan är att låta 
barnen gömma tekniska artefakter bakom sin rygg och sedan försöka förklara föremålet med 
hjälp av ord som beskriver vad det används till. De andra barnen ska då gissa vad det är för 
föremål som göms. I denna aktivitet kan svårighetsnivån anpassas genom att till exempel i 
förväg bestämma att det bara ska vara föremål förknippade med matlagning, eller bara 
föremål som man kan snickra med (Bjurulf, 2013b; Brage & Linde, 2012). 
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Leksaker och konstruktioner 
Leksaker anser Bjurulf (2013b) vara en värdefull tillgång för att stimulera barns intresse för 
teknik. Främst mekaniska leksaker som kan fascinera med att det händer något när du drar i 
eller trycker på den. Ett sätt att ta tillvara på barnens eget intresse är att undersöka leksaker 
som barnen för tillfället leker mycket med. Hur ser det ut inuti och hur fungerar det? Det 
viktiga är inte att barnen förstår mekaniken utan att de får erfarenheter av tekniska lösningar.  
 
Konstruktioner i vuxenaktiviteter förknippas ofta med teknik. Men Bjurulf (2013b) beskriver 
att barns konstruerande däremot ibland bara ses som lek. Denna skillnad tror hon beror på att 
barn ofta konstruerar för ett behov i sin lek. De bygger något de har användning av i leken, 
som till exempel ett stall, svärd eller en borg. För att ge barnen möjligheter att utveckla sitt 
konstruerande behöver pedagoger även här bidra med fler och många olika erfarenheter. 
Tillsammans med barnen kan man titta, undersöka och upptäcka olika konstruktioner för att 
sedan göra egna. Snurror, modeller av bilar, sprattelfigurer och rörliga djur är förslag som 
Bjurulf anser vara lämpliga konstruktioner för förskolebarn. Något hon poängterar som 
viktigt i det arbetet är dock att aldrig påtala att det finns något fel i barns konstruktioner. Olika 
lösningar kan istället användas för en dialog om variationer.  
 
Dockor som blinkar eller leksaksbilar som brummar är exempel på föremål där barn i sin lek 
kommer i kontakt med teknik. Om man bara upptäcker tekniken så ser man att den finns i 
mycket runt om kring oss och då gäller det att börja reflektera över hur den egentligen 
fungerar. Att undersöka leksaker är ett sätt att närma sig teknik, andra aktiviteter som man 
kan göra tillsammans med barn kan vara att bygga hållbara broar, göra vindsnurror, segelbåtar 
och helikoptrar (Brogren & Jonasson 2010). 
 
Bygga och konstruera kallar Persson (2011) en del i sin bok där han visar upp exempel på 
konstruktioner med mängder av olika material och tekniker. Det finns också en del där det 
inte är steg-för-steg-anvisningar, som i många andra aktiviteter, utan där handlar det om 
problemlösning utan given mall för hur man ska göra. Barnen får i de övningarna komma 
med egna idéer och med sin egen upptäckarlust testa sig fram. Ett exempel hur det avsnittet är 
att låta barnen undersöka hur de kan gå till väga för att ett nedsläppt ägg landar utan att skalet 
går sönder. Det gäller då för barnen att med egna idéer och förslag komma fram till olika 
lösningar.  
 

Teknik för hållbar utveckling 
Bjurulf (2013b) ägnar ett kapitel åt teknik i förhållande till hållbar utveckling. Hon påstår att 
dessa två hör ihop eftersom teknikutvecklingen faktiskt är en bidragande orsak till att olika 
kretslopp har rubbats. Nu behöver vi hitta nya tekniska lösningar för att få bukt med 
miljöförstöringen och därför är det viktigt att prata om detta med barn, vår framtid, så att de 
växer upp med ett hållbarhetstänk. Hon ger förslag på aktiviteter man kan göra med barn 
förutom att källsortera och återanvända skräpmaterial som redan är ganska vanligt i förskolor. 
Ett förslag är att visa hur det går till när man återvinner papper för att skapa nytt papper, 
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genom att själva göra det. För att väcka deras intresse för förnybara energikällor nämner hon 
temperaturmätning, konstruktion av vindsnurror och vattenhjul som roliga aktiviteter.   
 
Brogren och Jonasson (2010) har också en del aktiviteter som de rekommenderar att man gör 
för att utveckla barns förståelse för var saker och ting kommer ifrån samt göra dem medvetna 
om att allt inte behöver köpas nytt, det går att göra själv. Några exempel på sådana aktiviteter 
de beskriver är hur man kan göra för att tillverka eget smör, ost, klister, lera och såpbubblor. 
De tycker också det är viktigt att redan i förskolan prata om teknikens för- och nackdelar, 
eftersom en del förknippar teknik med negativa förändringar i miljön, som till exempel 
förstörda vattendrag, dålig luft och så vidare. De skriver att:  
 

Det är barnen som kommer att bygga framtidens samhälle och de bör tidigt få en 
möjlighet att ta ställning till vilken framtid de vill ha. Reflektioner och samtal om 
samhället kopplat till teknisk utveckling stimulerar barnens fantasi, deras berättande och 
deras medvetenhet. (Brogren & Jonasson, 2010 s.95) 

 
  



 8 

Metod 
Här kommer vi att redogöra valet av metoden för studien och beskriva hur vi valt ut våra 
intervjupersoner samt hur genomförandet skett. Vi kommer också behandla hur vi bearbetat 
vårt insamlade material och avsluta med hur vi förhållit oss till etiska aspekter kring metoden. 
 

Intervju som metod 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ intervju som metod i denna studie. Löfdahl, 
Hjalmarsson och Franzén (2014) beskriver att kvalitativ intervju som metod kan få människor 
att ge detaljerade och fylliga berättelser inom det område man intresserat sig för och att 
didaktiska kunskaper och erfarenheter som den intervjuade besitter på så sätt kan bli 
tillgängliga för andra. För att detta ska ske gäller det för intervjuaren att skapa en bra 
stämning och vara lyhörd för den som blir intervjuad. Det hade vi i åtanke när vi bestämde att 
dela upp intervjuerna och genomföra dem med bara en av oss närvarande.  
 
I utformningen av intervjun har vi valt en delvis strukturerad intervju utifrån det som 
Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver. I en delvis strukturerad intervju är 
utgångspunkten en övergripande intervjuguide. Vi använder oss av en och samma 
intervjuguide för samtliga intervjuer för att kunna systematisera och jämföra svaren i 
efterhand, enligt författarna kan det vara en fördel i vårt fall där vi är två olika intervjuare som 
inte personligen deltagit i alla intervjuer. Vi förberedde en intervjuguide innehållande 
mestadels breda, öppna frågor av typen: ”Berätta om…” (se Bilaga 1). Denna strategi kan 
locka fram berättelser om området man är intresserade av men med den intervjuades initiativ 
om vad som specifikt ska berättas (Löfdahl m.fl, 2014). 
 

Val av pedagoger 
Vi har gjort ett aktivt urval där vi letat efter personer med kunskap och erfarenhet av teknik i 
relation till små barns lärande i förskolan, till exempel en förskollärare som varit inblandad i 
något teknikprojekt. Vi ville genomföra intervjuer öga mot öga, därför var också ett av våra 
krav att de skulle vara verksamma i närheten av någon av de städer där vi bor. Med den 
utgångspunkten har vi genom tips från personer i vår omgivning och genom sökningar på 
Internet funnit ett antal intressanta personer att intervjua. Dessa personer har därefter, i vissa 
fall, hänvisat oss vidare till ytterligare personer som i en del av fallen varit lämpliga för vår 
studie. I andra fall har vi valt att inte genomföra någon intervju på grund av att de personerna 
inte riktigt uppfyllde de kriterier vi sökte. Av alla personer har vi valt ut fem stycken 
pedagoger, bestående av både kvinnor och män som alla är verksamma på olika förskolor, 
inom två olika län i Sverige. Kvale och Brinkmann (2014) resonerar om att kvalitén på en 
studie inte nödvändigtvis sitter i antal intervjuer, snarare tvärtom. I en studie innehållande 
färre intervjuer kan förberedelserna och analysen av det insamlade materialet få mer tid vilket 
i sin tur kan leda till ett bättre resultat. Även Christoffersen och Johannessen (2015) lyfter 
fram att antalet deltagare i en studie inte behöver vara många för att besvara 
problemställningen, om de intervjuade är relativt lika varandra på flera kriterier kan det räcka 
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med fem till sex stycken. Med det i åtanke bestämde vi oss för att våra fem utvalda personer 
var tillräckligt många för studien eftersom de alla har den bakgrund och erfarenheten som vi 
sökte. Här beskriver vi de utvalda personerna närmre:  
 
Pedagog A är i grunden NO-lärare men har många års erfarenhet av arbete i förskola och 
jobbar idag som bland annat natur- och teknikutvecklare inom förskola.  
 
Pedagog B är utbildad förskollärare och har nästan tio års erfarenhet av yrket med en 
fortbildning inom teknik i förskola.  
 
Pedagog C är utbildad förskollärare med sammanlagt drygt tio års erfarenhet och har bland 
annat arbetat som förskolechef på senare år. Har erfarenhet av större teknikprojekt i förskola 
och förskoleklass.  
 
Pedagog D är utbildad förskollärare, fritidspedagog och lärare för grundskolans tidigare år. 
Har sammanlagt ca åtta års erfarenhet inom yrket och varit drivande i nuvarande förskolas 
teknikarbete.  
 
Pedagog E är förskollärare med över 30 års erfarenhet av förskola, senaste åren som 
förskolechef på en Reggio Emilia-inspirerad förskola där de vävt in teknik i många delar av 
verksamheten. 
 

Genomförande 
Redan i första kontakten har vi kortfattat förklarat syftet med vår undersökning samt villkor 
för att delta. När vi sedan fått klartecken för intervju och bestämt dag och tid har den av oss 
som genomfört intervjun mött upp personen att intervjua, antingen på dennes arbetsplats eller 
på annan avskild plats, och sedan lugnt tagit oss igenom intervjuguidens frågor (se Bilaga 1). 
Intervjuernas längd var mellan 20 - 40 minuter och eftersom alla pedagogerna var valda med 
omsorg, just för sin erfarenhet inom teknik, så fick vi utförliga svar på våra frågor. Vi har 
spelat in intervjuerna i sin helhet med hjälp av våra mobiltelefoner. Hela intervjuerna 
transkriberade vi sedan för att kunna använda i denna uppsats.  
 

Analysmetod 
I analysen av vårt material har vi utgått från vad Christoffersen och Johannessen (2015) 
beskriver om att tolka meningsinnehåll i en kvalitativ studie. Första steget i det arbetet var att 
transkribera alla intervjuer i sin helhet. Det gjorde vi för att få en bra överblick och förståelse 
för vad våra intervjuade personer hade berättat för oss. Nästföljande steg blev att söka efter 
intressanta och centrala teman som framkommer i intervjuerna och jämföra dessa med 
varandra. Tillslut kunde vi klassificera vissa framträdande teman och kategorier som sedan 
fått utgöra strukturen i resultatredovisningen. Allt som vi ansett vara intressant platsade i 
någon av dessa kategorier. Vi har inte rangordnat kategorierna på något speciellt sätt men de 
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utgör en struktur där vi först presenterar områden rörande pedagogernas tankar om teknik för 
att sedan övergå till de kategorier där pedagogernas förslag på aktiviteter finns. 
 
De kategorier som framträdde var:  
 

● Utmaningar att arbeta med teknik i förskola 
● Ta på teknikglasögonen - Pedagogens förhållningssätt 
● Hållbar utveckling - Barnen är vår framtid 
● Teknik för “wow-effekten” 
● Barns konstruktioner 
● Tekniska artefakter 
● Undersökningar och upptäckter 
● Teknik vs. pyssel 

 
Vissa aktiviteter har kunnat ingå i flera av dessa kategorier. I de situationerna har vi valt att 
utgå från den känslan som den intervjuade pedagogen förmedlade och därefter placerat 
aktiviteten under den kategori som stämt bäst överens med den känslan. Under analysarbetet 
har vi också jämfört de aktiviteter som pedagogerna förespråkat med liknande aktiviteter ur 
de läroböcker vi studerat, som handlar om teknik i förskola. Vi har haft många diskussioner 
oss emellan för att vi så långt som möjligt skulle undvika att styra resultatet till att stämma 
med våra egna uppfattningar. Christoffersen och Johannessen (2015) påpekar nämligen att 
forskaren behöver vara medveten om sina egna förhandsuppfattningar inom området som 
studien görs, att informationen tolkas och tillskrivs mening utifrån vad forskaren själv tycker 
är viktigast.  

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra etiska huvudaspekter som det är viktigt att utgå från 
för att skydda de individer som deltar i forskning. Dessa har vi hanterat på följande vis; 
När vi mött upp personen att intervjua informerades denne återigen om villkoren för 
deltagandet, syftet med vår uppsats samt att det var helt frivilligt att delta i intervjun 
(informationskravet). Efter samtyckte till detta informerade vi att det är okej att när som helst 
avbryta intervjun (samtyckeskravet). Angående personuppgifter så berättade vi innan 
intervjun att dessa kommer att ändras för att ingen koppling ska kunna göras till varken den 
intervjuade personen eller till arbetsplatsen (konfidentialitetskravet). Efter transkriberingen av 
intervjuerna har vi förstört inspelningen och kommer inte att använda några uppgifter till 
annat än just denna uppsats (nyttjandekravet). 
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Resultat 
I den här delen kommer vi att redovisa vad som framkommit under de intervjuer som vi 
genomfört med de fem utvalda personerna inom förskolan. Alla har, som vi tidigare skrivit, 
en relevant utbildning, förskollärare eller lärare, och erfarenhet av att arbeta med små barns 
lärande inom teknik. Med denna studie ville vi förmedla pedagogernas erfarenhet och 
inspirera andra pedagoger i hur man kan arbeta med teknik i förskolans verksamhet för att 
tidigt utveckla barns förståelse och lärande av ämnet. Vi kallar de intervjuade för Pedagog A 
till och med E och kommer framföra resultatet uppdelat i följande teman: Utmaningar att 
arbeta med teknik i förskola, Ta på teknikglasögonen - Pedagogens förhållningssätt, Hållbar 
utveckling - Barnen är vår framtid, Teknik för “wow-effekten”, Barns konstruktioner, 
Tekniska artefakter, Undersökningar och upptäckter och Teknik vs. Pyssel. 

Utmaningar att arbeta med teknik i förskola 
Även fast vi har intervjuat engagerade och teknikkunniga pedagoger har det framkommit att 
det inte alltid är så lätt att få in teknik i verksamheten. En pedagog lyfter upp att tiden inte 
alltid finns där och att verksamhetens förutsättningar inte alltid ser så bra ut. “Allting är ju 
bråttom” - Pedagog B. Andra tar upp att teknik idag är ett försummat ämne i förskolan och att 
det delvis beror på att förskolepedagogernas kompetens är för låg och att pedagogerna inte ser 
sig själva som tekniskt bevandrade. Detta framkom även i den forskning som Axell (2013) 
gjort, där hon påpekar att det behövs mer fortbildning för pedagoger i teknik eftersom deras 
egen kunskap är av betydelse för vilka kunskaper barnen erbjuds att utveckla. Fortsättningsvis 
anser vissa pedagoger att ett av problemen som de brottas med i förskolan angående teknik är 
att pedagogerna lätt fastnar i ett tänkande av lektionstimmar, så som det kan vara i skolan. Att 
man planerar och genomför en aktivitet för att sedan kunna säga “check! nu har vi gjort det”. - 
Pedagog E. En annan uttrycker tankar om hur verksamheters ekonomiska svårigheter spelar 
in. Det kan då i sin tur begränsa möjligheterna att inskaffa material till verksamheten:  
 

Materialet vi erbjuder spelar ju stor roll för vilka möjligheter barnen får att vidga sina 
tankar av hur man kan bygga. Eller konstruera alltså. Allt gäller ju vilka ögon man väljer 
att se med.[...]Vi kanske begränsar för mycket tro jag finns en risk snarare, när det gäller 
allt material. Att undersöka och konstruera och prova teknik liksom. - Pedagog E 

 
Ekonomiska hinder, tidsbrist och låg kompetens är alltså exempel på punkter som 
pedagogerna lyfter fram som problem i förskolans teknikarbete. Vissa av våra pedagoger 
berättade också för oss var de själva vänt sig för inspiration och egen utveckling. En av dem 
visade upp två böcker som han tyckt mycket om, den ena var en helt ny bilderbok för barn 
som handlar om el, (se Hoas 2015), som utöver boken också kommer med en 
lärarhandledning och en materialsats. Den andra var ett material specifikt framtaget för 
fortbildning av personal i förskolan som tagits fram i Linköping av NT-utvecklare och 
verksamma pedagoger där. Han förklarade själv hur viktigt han tyckte det var att inte ta boken 
rakt av utan istället använda den som en kompetenshöjare för kollegialt lärande, som den är 
tänkt:  
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Jag tror att i Linköping, där måste man gå en utbildning på tre tillfällen där man jobbar 
med det här materialet. [...] om man ska jobba med det här på en förskola då måste man, 
man kan inte bara ta boken. Utan det bästa är ju att man får ha en studiecirkel eller 
nånting, att man jobbar tillsammans framåt. - Pedagog A 

 

Ta på teknikglasögonen - Pedagogens förhållningssätt 
Under samtliga av våra intervjuer framkommer synpunkter om att pedagogerna i förskolan 
har en viktig roll i arbetet med att erbjuda barnen att utvecklas inom teknik. En av 
pedagogerna anser själv att teknik är ett tacksamt ämne att jobba med i förskola då det finns 
mycket lust, glädje och motivation för det hos barnen. Men för att nå dit behöver pedagogerna 
ta på sig det han kallar för teknikglasögon:  
 

Eftersom det är ett litet trappsteg man måste ta, en tröskel man måste komma över, så 
måste man börja diskutera det och börja prata om det för att få på sig de där 
glasögonen.[...] Det handlar ju om det alltså, det är lätt att man ryggar tillbaka när man 
säger teknik. Alltså förstår man liksom inte. Dels måste man ju förstå, varför ska vi hålla 
på med teknik? Och det är ju det som är så speciellt med förskolebarn, att vartenda barn 
är ju nobelpristagare egentligen. Från början. Om man tänker så, så är det bara serva dem 
med grejer och sen se var det tar vägen. - Pedagog A  

 
Liknande resonemang för Claesdotter (2002) när hon skriver att pedagogerna inom förskolan 
kan få en aha-upplevelse om de bara får upp ögonen för att tekniken faktiskt finns runt 
omkring oss i vardagen. Något hon anser att det behövs mer av i förskolans verksamhet är att 
låta tekniken få en naturlig plats, istället för de tillfälliga inslag den ofta annars är. Samma syn 
har en av pedagogerna som påpekar att experiment inte är det enda, det finns annan teknik 
som är närmre barnen än det. Allt ifrån att laga trasiga kläder till att skruva upp hyllor kan 
enligt henne räknas in till teknik i vardagen:  
 

Likaväl som går det sönder något så kan jag gå och hämta skruvdragaren, vi behöver inte 
vänta till vaktmästaren kommer. Och tala om att för barnen, ja men att det kan ju vara 
både mamma och pappa som är hemma hos dig som kanske lagar nånting. Allt ifrån 
gardiner till trasiga byxor till att hänga upp en gardinstång. Alltså det är jätteviktigt. För 
allt där här tycker jag är teknik. Inte bara att göra ett experiment. För det är ju liksom det 
roligaste, det som man kanske gör när man bara har tid. Hemma. Men i förskolan så 
måste vi ju visa bredden. Och då kommer allt det här in. - Pedagog B 

 
Med det ansvaret att se och uppmärksamma barnen på tekniken så följer sedan det Bjurulf 
(2013b) tar upp om hur pedagogerna ska vara en vägledande medupptäckare. Att pedagogerna 
tillåter barnen att undersöka och upptäcka teknikens värld och tillsammans med dem lära sig 
mer. Hon vill att pedagoger uppmuntrar barnen att ställa frågor som de sedan också 
uppmuntras att finna svar på. Detta är något som en pedagog också uppmärksammar och 
menar att en viktig del i arbetet är att: 
 

...få barnen att se möjligheten, att se lösningar. Det är till exempel om de bygger med 
klossar eller leker med tåg eller vad de nu gör och bygger broar och grejor att de faktiskt 
tänker till att jag som pedagog kan ställa de frågorna: ‘Hur tror ni det går? Vad kommer 
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hända nu? Hur kan vi göra så att det blir en väg över? Hur ska vi bygga den bron då från 
den stolen till den andra stolen?’ På det sättet ställa frågor så att de får igång sitt 
tänkande.” - Pedagog C.  

 
Liknande tankar framkommer också i flera andra av intervjuerna och en pedagog säger till 
exempel att barn hela tiden laborerar och upptäcker saker och att det då blir viktigt att 
pedagogerna själva är nyfikna och upptäcker vad det är som barnen upptäcker. Återigen, 
pedagogerna behöver själv vara medvetna om vad teknik är för att se och stötta när barnen 
upptäcker den. Att etablera en nyfikenhet för teknik anser Axell (2013) vara av stor vikt och 
det ska då göras genom att utgå från barnens upptäckarglädje redan i planerandet av 
aktiviteter. Det instämmer en av pedagogerna om när han beskriver att verksamheten kan 
planeras att utgå från det intresse som barnen har för stunden och att teknik i många fall 
handlar om hur saker fungerar. “Det är de barnen gör hela tiden på dagen, de provar sig 
fram”. - Pedagog D. Han tycker att teknik blir mer handgripligt om man ibland låter barnen 
plocka sönder saker för att se hur det fungerar och på så vis kunna förklara olika fenomen. En 
dörr eller ett hänglås till exempel. Det arbetssättet anser han blir lättare för barnen att greppa 
och förstå i jämförelse med till exempel social samvaro och hur man leker tillsammans, som 
inte alltid är lika lätt att greppa. Tekniken menar han däremot är mer förståelig, även fast 
också det kan vara svårt och utmanande. Bjurulf (2013b) bekräftar dessa tankar och menar att 
barnens intresse för teknik stimuleras om deras lust att upptäcka blir bemött och tillvarataget. 
Då ges en chans för pedagogerna att gå in och demonstrera olika funktioner och medvetet 
hjälpa barnen att rikta uppmärksamhet mot olika tekniska lösningar så som gångjärn, 
knäppningsfunktion, olika gängor, pedalhinken och så vidare.  
 

Hållbar utveckling - Barnen är vår framtid  
Vissa pedagoger drog paralleller mellan teknik och hållbar utveckling och vårt framtida 
samhälle. I en av intervjuerna beskrevs teknik som ett hjälpmedel av olika slag som har 
skapats för oss människor och hela tiden utvecklas. Bilen, tvättmaskinen och datorn gavs som 
exempel på dessa hjälpmedel och med det menade pedagogen att barnen kommer vara av 
betydelse för vilka utvecklingar vi får se i framtiden. En annan pedagog uttryckte, som vi 
redan lyft fram, att “vartenda barn är ju nobelpristagare” - Pedagog A. Andra pedagoger 
benämner dem som vår framtid och menar att vår uppgift som pedagoger är att ge dem 
förutsättningar att rätta till de miljöförstöringar vi har ställt till med. Bjurulf (2013b) menar att 
teknik och hållbar utveckling är sammankopplade, delvis eftersom teknikutvecklingen är en 
bidragande orsak till att olika kretslopp har blivit rubbade. Vad ska vi då som pedagoger ge 
barnen för verktyg att i framtiden fixa de miljöproblem vi ställer till med varje dag? En av 
pedagogerna lyfter fram detta område och vikten av att börja tidigt och ge barnen verktyg för 
att lösa de miljöproblem vi står inför:  

 
Jag tänker att det är ju i den här åldern vi behöver lägga grunden för våra framtida 
experter som i stort sett ska lösa de miljöproblem som vi ställer till med varje dag. Kan vi 
nu få de här att se möjligheter att med små framsteg komma fram till lösningar med hjälp 
av teknik och problem som de stöter på i sin vardag och se att de faktiskt kan hitta 
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lösningar på det tillsammans med sina kamrater. Då har vi lagt en djävulskt bra grund för 
att framtiden ska fortsätta vara grön. - Pedagog C  

 

Att fånga stunden och använda olika typer av redskap för att utveckla och göra någonting 
bättre menar han också är ett verktyg vi kan ge barnen för att få igång deras tankeverksamhet. 
“Kan vi i den här miljön få barn att tänka på det sättet och hjälpa varandra så har vi kommit 
otroligt långt i den framtida samhällsutvecklingen.” - Pedagog C.  
 

Teknik för “wow-effekten” 
I en av intervjuerna fick vi ta del av pedagogens erfarenheter att experimentera om teknik 
med barn. Experimentet kallades för “den kissande flaskan” och går till på så vis att man först 
tar en stor hink med vatten och sen pet-flaskor som man gör ett hål i botten på. Nästa steg är 
att fylla flaskan/flaskorna med vattnet ur hinken och hela experimentet går således ut på att 
när man skruvar på korken så slutar vattnet rinna igenom hålet du gjort i botten av flaskan. 
Pedagogen berättade att de åtta barnen som deltog tyckte att detta var en väldigt rolig aktivitet 
och beskriver också hur det går att variera aktiviteten beroende på vilket syfte man har:  
 

Men där ligger ju också det där som jag vill komma åt. Man får testa, man får fylla 
flaskan och man får prova och man får experimentera sig fram. Också kunde man ju bara 
göra hål på åtta flaskor om de vill prova själv. Så att, det finns som inga begränsningar. 
Och samtidigt, vill man då träna turtagningar då gör man bara iordning två. Så att det 
beror på vilket syfte man har. Men jag tycker att det var jätteroligt. - Pedagog B 

 
Detta experiment kan liknas med de aktiviteter som Lagerholm (1987) presenterade under 
teman som vatten, luft och ljus. Författarens förhoppning var att aktiviteterna, förutom ny 
kunskap, skulle uppfattas som roliga och i och med det grundlägga en positiv inställning för 
teknikämnet i framtiden. Liknande tankesätt beskriver pedagogen när hon säger att “det tror 
jag är väldigt viktigt om man ska jobba med teknik. Det får inte ta för lång tid från att man 
sätter igång till att de ser att det kommer hända någonting.” - Pedagog B 
 

Undersökningar och upptäckter 
Fortsättningsvis fick vi ta del av en aktivitet som är grundat på spontanitet och ett test av en 
hypotes, nämligen att snö inte är lämpligt att äta då den innehåller mycket smuts. Pedagogen 
hade tidigare tillsammans med barnen på avdelningen diskuterat detta då det kommit på tal, 
eftersom “det är så mycket smuts och elände i snö” - Pedagog C.  
 
För att illustrera detta pedagogiskt valde pedagogen att utföra ett experiment för att testa om 
hypotesen om smutsen i snön stämde. Experimentet gick till på följande vis: Pedagogen gick 
först tillsammans ut med barnen på gården för att hämta in snö. Sedan lade de tillsammans ner 
snön i en kastrull. Kastrullen satte de på spisen. De diskuterade vad som skulle hända med 
snön när de värmde upp den på plattan. Pedagogen var aktiv och ställde frågor till barnen 
under hela experimentet. Barnen funderade och kom fram till att snön kommer smälta och bli 
till vatten om man sätter på värme på plattan. När snön hade smält och blivit till vatten såg 
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barnen med sina egna ögon att vattnet var smutsigt. När väl barnens nyfikenhet var fångad så 
frågade han vad de skulle göra nu, “Jamen vad ska vi göra med det här vattnet då, ska vi 
dricka upp det?” - Pedagog C. Barnen stämde in och alla var överens om att de inte skulle 
dricka vattnet, eftersom det var så smutsigt. De funderade ett tag och kom fram till att de 
kunde hämta en tesil, eftersom de nu ville få vattnet drickbart. De silade vattnet men förstod 
fort att det inte räckte för att göra vattnet helt rent. Ett av barnen sa att hålen i silen gör så att 
vissa bitar fastnar men andra inte. “Jaha, tänkte jag, men det här var ju spännande nu var vi 
inne på teknik” - Pedagog C. Experimentet slutade med att de hämtade ett kaffefilter för att 
sila vattnet och genom att använda sig av kaffefiltret blev vattnet rent. Kanske inte 
drickvänligt, men renare. Han avslutade berättandet av aktiviteten med att säga:  
 

Fånga stunden och man ser till att med enkla medel kan vi få barns tankeverksamhet att 
använda olika typer av redskap för att utveckla och göra någonting bättre. Och kan vi i 
den här miljön få barn att tänka på det sättet och hjälpa varandra så har vi kommit 
otroligt långt i den framtida samhällsutvecklingen. - Pedagog C.  

 
Det förhållningssätt som genomsyrades genom hela denna aktivitet är att pedagogen, likt det 
Claesdotter (2002) förespråkar, arbetade på ett sätt där man som pedagog är en 
medupptäckare som inte talar om vad som kommer att hända, utan istället lyssnar på barnens 
frågor och tillsammans söker efter svaren. Detta anser även Persson (2011) att pedagogerna 
kan arbeta utifrån. Han menar att man kan utgå från ett problem som man sedan ska försöka 
lösa. Att arbeta utifrån en hypotes kan fungera som en utgångspunkt för att komma igång med 
teknikaktiviteter. Ett problem kan ha många olika lösningar och här är det viktigt att ta 
barnens idéer på allvar och att man ska låta dem komma till tals. Genom detta känner sig 
barnen sedda och upplever att det är bra att komma med förslag. Fortsättningsvis menar han 
att barnens idéer ofta är plockade från upplevelser de själva har och då blir tekniken också en 
del av vardagen.  
 

Barns konstruktioner 
Samtliga pedagoger tar upp konstruktioner som aktiviteter i relation till teknik. En beskriver 
till exempel att barnen på hennes förskola en period intresserade sig mycket av celler och 
cellens funktioner och att det i deras utforskande fanns en del teknik. Hon beskriver inte en 
specifik aktivitet för sig utan förklarar här hur ett antal tillfällen där barnen byggt långa 
cellkedjor skulle kunna ses som teknik: 
 

Barnen fantiserar, fabulerar runt omkring: vad är en cell och vad gör den? Samtidigt 
som de bygger med en massa små byggmaterial.[...] det blir ju också en teknik i hur de 
har byggt och hur de har börjat med något och hur de bygger på och kommer fram till 
att vi tar de runda där och de små i ytterkanten och så. - Pedagog E. 

 

Att låta barnen bygga hållbara broar och trappor ser hon också som en lämplig teknikaktivitet 
i förskolan och förklarar att barn ibland börjar bygget med ett litet objekt men senare inser att 
de behöver börja med det större för att bygget ska hålla. I en sådan konstruktionssituation kan 
det, som Hallström m.fl. (2015) påtalat, lämpa sig att utmana barnen med frågor.  
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Nyfiken-på-teknik-tema kallar en annan av pedagogerna det arbete som han genomfört 
tillsammans med fyra- och femåringarna på sin avdelning. När intervjun ägde rum så hade de 
hunnit bekanta sig med ett område inom tekniken, nämligen konstruktioner. Han beskrev en 
av de aktiviteterna som han genomfört då han erbjöd barnen att fritt konstruera med 
tandpetare och minimarshmallows: 
 

Man sätter ihop, bygger torn och kuber. Det var roligt, dels för att jag själv tyckte det var 
roligt, det är alltid en bra förutsättning men just för att det är så fritt och det bara är; här 
har ni. Jag hade bara ett krav och det var bara att de inte fick äta marshmallowen medan 
vi höll på. - Pedagog D 

 
För att koppla ihop sitt arbete med läroplanens strävansmål gjorde han ett medvetet val att 
fokusera på just konstruktionsbegreppet. Under aktiviteten pratade han med barnen om 
konstruktioner och vad det egentligen är för någonting. “Konstruktion var ordet som var 
genomgående för hela temat och sen pratade vi om att bygga former och mönster.” - Pedagog 
D. Pedagogens arbete med konstruktionsbegreppet avslutades med en aktivitet där barnen fick 
bygga egna båtar: 
 

Vi började bara allmänt med konstruktioner och sen gjorde vi ritningar på våra båtar så 
att de verkligen fick tid till att fundera på vad jag ska göra. Titta på problemlösningar. 
‘Hur gör jag för att ha en propeller på min båt? Hur bygger jag då en propeller? [...] Har 
du fått med allt som är på din ritning?’ Och så jag tyckte det var roligt att det var så i 
steg och barnen tyckte det var roligt för att de kunde se att det blev som de tänkte och 
sen så gick de också att segla också. Dom sjönk inte, vi hade två som kantrade men då 
fick vi prata om jämvikt och balans och så. Det är sånt jag går igång på, när man får 
utveckla liksom begrepp och man får tänka till litegrann, eller barnen får tänka till. - 
Pedagog D.  
 

I den här aktiviteten var pedagogen närvarande och i linje med det som Hallström m.fl. (2015) 
beskriver om att man ska ställa frågor eller komma med förslag på hur barnen exempelvis kan 
vidareutveckla sina konstruktioner för att få andra resultat.  
 

Tekniska artefakter 
Ett annat exempel en pedagog tar upp och beskriver är hur en vanlig leksak som 
sprattelgubben kan få utgöra grunden för en teknikaktivitet. Sprattelgubben är en leksak där 
man på ett enkelt sätt kan se hur saker och ting hänger ihop. “Man rör i en del och så rörs det 
någon annanstans också”. - Pedagog A. Pedagogen påtalar också att det finns mycket teknik 
runtomkring oss om man bara börjar se efter. Han lyfter fram att man kan fråga sig själv vilka 
funktioner de finns i de olika delarna för att lära sig mer om teknik. I slutändan är det flesta 
föremål något som någon har skapat för att det funnits ett behov av det: 

 
[Plockar upp nyckelknippan och öppnar och stänger en karbinhake han har på den] Ja 
men vad är, hur, bara den här grejen. Vad är det som är så speciellt med den? Vad fyller 
den för funktion? Ja, men det här är ju teknik! För du har ju liksom, vi har haft ett behov 
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av att ha en sån här. Då har det blivit också någonting. Och den här blir ju också samma 
sak [Pekar på en nyckelring]. Så det här bara är, det här är ju teknik. - Pedagog A  

Teknik vs. pyssel 
En av våra intervjuade pedagoger delade med sig om sina tankar utifrån läroplansmålen 
rörande vardagsteknik i förskola. Han påpekade, likt Bjurulf (2013b), att en viktig del av 
arbetet med barnen är att göra både sig själv och barnen medvetna om vad det är man faktiskt 
gör, att tekniken får benämnas som teknik och inte pyssel:  

 
Det är bra att göra, både för oss själv och för barnen, att det är det här vi faktiskt gör. Att 
sätta ord på det, än fast man gör det hela tiden. Börja använda vardagsteknik, att 
synliggöra det. [...] Och det är ju det som är härligt, när man ser att barnen börjar använda 
de begrepp som man faktiskt jobbar med. Eller sätta ord på att ‘det är det här jag gör’ 
istället för det breda pysselbegreppet. - Pedagog D 

 
Bjurulf (2013b) varnar för att fortsätta i förskolans vanliga gamla spår och benämna mycket 
av det arbete som skulle kunna kallas för teknik som pyssel. Hon är av åsikten att aktiviteter 
som är ett tidsfördriv kan benämnas som pyssel men att sysselsättning där barnen ska lösa 
något problem eller uppfylla ett behov istället ska kallas för teknik. Våra pedagoger är också 
överens om att tekniken behöver benämnas mer i verksamheten, en av dem säger att det är 
helt okej att pyssel ingår i teknikaktiviteterna, till exempel att pynta sin konstruktion och 
klistra på fina saker. Om syftet däremot var att bygga båtar som kan flyta så bör fokus också 
ligga på det och han menar att en enkel fråga som “har du fått med allt på din ritning?” kan 
leda tillbaka barnens fokus på det tekniska arbetet.  
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Diskussion 
Våra slutsatser och diskussioner baseras på studiens syfte som är: att via kvalitativa intervjuer 
av pedagoger, med ett tydligt teknikintresse och som tillsammans har en stor erfarenhet av 
teknik i förskolan, samla in tankar och idéer kring teknik. Studien ämnar till att förmedla 
pedagogernas erfarenhet och inspirera andra pedagoger i hur man kan arbeta med teknik i 
förskolans verksamhet för att tidigt utveckla barns förståelse och lärande av ämnet. Vi har 
strukturerat denna del genom att inleda med resultatdiskussion utifrån våra två 
frågeställningar och till sist en kortfattad diskussion om studiens metod och genomförande.  
 

Vad har erfarna pedagoger för tankar om teknik i förskolans verksamhet? 
Trots att vi intervjuat pedagoger med mycket kunskap och erfarenhet av teknik i förskola så 
framkommer det ändå en bild av att teknik inte alltid är så lätt att få in i verksamheten. 
Förskolors ekonomi, pedagogernas låga kompetens och tidsbrist var faktorer som våra 
intervjuade pedagoger såg som orsaker till att teknik fått en betydligt mindre plats i 
verksamheten än vad många andra områden får. Det bekräftar uppfattningen vi hade innan 
denna studie, att teknik är ett mindre vanligt arbetsområde ute på förskolorna. Resultatet av 
pedagogernas tankar visar däremot att teknik visst finns i förskola, det är bara det att den 
sällan benämns som teknik. Tittar man runt omkring sig så finns det mängder av tekniska 
lösningar som vi ofta tar för givet men faktiskt använder varje dag och har man börjat inse 
det, tagit på sig teknikglasögonen som en pedagog nämner, så inser man också att barnen 
under sin tid på förskolan redan erbjuds många olika aktiviteter och situationer där teknik 
ingår. Det gäller nu att vi pedagoger inom förskola får upp ögonen för teknik och faktiskt 
börjar kalla det för vad det är, på så sätt kan vi synliggöra tekniken både för oss själva och för 
barnen. När vi själva kan se tekniken har vi också möjlighet att stötta barnen, uppmuntra dem 
att ställa frågor och sedan vara en vägledande medupptäckare i arbetet mot att finna olika 
lösningar på frågorna. Att det här arbetet startar redan i förskolan anser våra intervjuade 
pedagoger vara oerhört viktigt då de förmedlar en barnsyn där barnen ges en roll av stor 
betydelse för vårt samhälles framtid. Teknikutvecklingen förknippas ibland med negativa 
förändringar i miljön, till exempel förstörda vattendrag. Både litteratur (Bjurulf, 2013b; 
Claesdotter, 2002; Persson, 2011) och våra intervjuade pedagoger anser därför att det är 
viktigt att barnen ges många möjligheter att testa sina idéer för problemlösning. En pedagog 
uttryckte sig om att alla barn egentligen är nobelpristagare, en annan om att de är våra 
framtida ingenjörer. En slutsats vi drar ur detta är att vårt uppdrag som pedagoger innebär att 
uppmuntra och stimulera barnens intresse för teknik så långt det går. Kanske finner barnen 
nya lösningar på problem som vi inte ens vet att vi har idag eller utvecklar det vi nu tycker är 
fullfjädrat.  
 

Vad ger erfarna pedagoger för tips på aktiviteter där barnen utvecklar sin 
teknikkunskap? 
Det finns många olika aktiviteter inom området teknik och hur man kan göra det tillsammans 
med barnen. Studerad litteratur och de intervjuade pedagogerna framhåller att det inte finns 
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några begränsningar när man arbetar med teknik i förskolan och att man ska låta barnen få 
pröva sig fram och genom deras nyfikenhet ta reda på vad teknik är för någonting. Vi hade 
förhoppningen att denna studie skulle resultera i ett antal konkreta aktiviteter där tekniken är 
väldigt tydlig och enkel. Vad vi nu kan se är däremot en mer övergripande bild av vad för 
slags aktiviteter teknik kan ingå i. Aktiviteter som lyfts fram som passande är bland annat 
konstruktioner av olika slag och material, spontana eller planerade undersökningar av 
föremål, olika experiment och problemlösningar. I en del av de beskrivna aktiviteterna blir 
tekniken ändå lite otydlig eftersom det berör många andra områden samtidigt, till exempel i 
sammanhang där naturvetenskap är aktivitetens fokus och tekniken får snarare en biroll. Det 
området som alla de intervjuade pedagogerna mer eller mindre snuddade vid var dock 
konstruktioner. Barns konstruerande ses enligt Bjurulf (2013b) ibland bara som lek, och 
kanske är det en vanlig föreställning bland vuxna överlag. En föreställning som vi också haft. 
Trots detta så lyfter samtliga av våra pedagoger fram just konstruktioner som en typisk 
teknikaktivitet i förskolan. Att till exempel bygga en bro som ska hålla för något specifikt 
ändamål innebär att barnen måste testa sig fram och prova olika lösningar för att nå sitt mål. I 
konstruktionsaktiviteter ges pedagoger många chanser att ställa frågor till barnen för att 
utmana deras kreativitet, fantasi och tänkande. Vad både litteratur och pedagogerna påpekar 
är att man som pedagog i dessa situationer ska undvika att ge barnen en färdig lösning, det är 
bättre att stimulera deras egen förmåga till problemlösning och får man många olika varianter 
på lösningar av samma problem kan det bidra till en väldigt lärorik diskussion. Att 
exempelvis bygga torn är rätt vanligt i förskolan, nu i efterhand när vi har tagit på oss våra 
teknikglasögon så inser vi att konstruktion faktiskt är teknik. I en sådan aktivitet kan man 
alltså utmana barnen med frågor som till exempel: vad måste vi göra om vi vill bygga ett ännu 
högre torn?  
 
Några av pedagogerna redogör för experiment och tankar kring teknik som ibland upplevs lite 
lösryckta och otydliga, självklart kan spontanitet ibland medföra att man får testa saker utan 
större syfte än att visa för barnen att man inte bör äta snö eftersom det kan vara farligt. Men 
om man tar exemplet med “den kissande flaskan” upplevs det kanske lite komplicerat och 
otydligt för barnen vad man egentligen vill visa eller ha sagt med en sådan aktivitet. Där krävs 
det ett tydligare syfte med själva aktiviteten och egentligen bör man alltid ställa sig frågan - 
vad vill vi att barnen ska få med sig? Handlar det om en spännande effekt med syftet att 
endast stimulera och underhålla barnen eller finns det, som i snö och vatten-experimentet, en 
möjlighet att också undersöka hur man skapar rent dricksvatten eller syftet att helt enkelt 
förklara för barnen att man kan bli sjuk av att äta snö på grund av all smuts. Pedagogen som 
gav ”den kissande flaskan” som ett förslag på en teknikaktivitet pratade senare även om 
vikten av att visa bredden i ämnet. En tanke vi får runt detta är att pedagoger kan ha idéer om 
hur viktigt det är att variera aktiviteterna men vad är det då som gör att det ändå slutar med ett 
roligt och spännande experiment där tekniken trots allt blir väldigt otydlig? Är det för att 
väcka intresse för ett kommande arbete om teknik? Eller är det för att göra något roligt, enkelt 
och uppskattat för att sedan kunna ägna sig åt andra områden, bocka av tekniken för en stund? 
Experiment är ofta väldigt fängslande och roligt för barnen, och givetvis något vi ska fortsätta 
med i förskolan, men vi anser att det också är viktigt att visa en bredare bild av teknik än så. 



 20 

Om barnen bara får uppleva och höra ordet teknik i de sammanhangen får de en missvisande 
bild av vad teknik innebär. 
  
Det vi nu tar med oss efter den här studien är att teknik i förskola inte är så svårt som vi i 
förväg tyckt. Vi ser den överallt nu och som en av våra intervjuade pedagoger sa så gäller det 
bara för oss i förskolan att själva börja upptäcka vad det är barnen upptäcker. Då får vi en bra 
utgångspunkt för att introducera teknik för barnen som grundas ur deras egen nyfikenhet. 
Vare sig det gäller att undersöka hur handtaget på dörren fungerar eller hur vattnet egentligen 
kommer till kranen så är det viktigt att visa på olika lösningar, eftersom det i sin tur kan leda 
till att barnen får med sig kunskapen om att ett problem kan lösas på flera olika sätt.  
 

Metoddiskussion 
I vår studie har vi genomfört kvalitativa intervjuer med fem utvalda pedagoger. Alla har en 
bakgrund inom förskola och erfarenheter av att arbeta med teknik. Eftersom vår tanke med 
hela studien var att finna inspiration till hur och på vilket sätt man kan arbeta med teknik i 
förskola valde vi dessa personer med omsorg. Vi vet att det finns ännu fler, otroligt 
kompetenta pedagoger, som vi hade kunnat intervjua och vi hade kunnat få en mer utförlig 
redogörelse av lämpliga aktiviteter om vi tagit in flera pedagoger i studien. Då vi dock haft 
begränsat med tid och inte tyckte att telefonintervju var ett alternativ för oss så ansåg vi att 
vårt urval räckte. Att vi intervjuade pedagogerna öga mot öga i enskildhet anser vi gjort att de 
känt sig trygga i situationerna och delat med sig av erfarenheter utöver de frågor vi hade med 
oss. Hållbar utveckling var till exempel ett område som vi inte specifikt frågade om men som 
vissa av pedagogerna ändå tog upp och berättade för oss om. En nackdel med att använda 
intervju som metod kan vara att den intervjuade berättar om tankar och förhållningssätt som 
egentligen inte stämmer överens med verkligheten, istället berättas det som den intervjuade 
tror att forskaren vill höra. Vi bad våra intervjuade personer om både tankar och exempel på 
aktiviteter. På det sättet kan man se att bilden de ger av sina tankar kring teknik till stor del 
stämmer med de exempel av aktiviteter som de också föreslår. 
 

Vidare forskning 
En av våra första tankar när vi skulle börja med detta examensarbete var att göra en handbok 
med förslag på teknikaktiviteter för barn. Vi insåg dock att vi hade för lite tid för att hinna 
med ett sådant arbete men det skulle vara intressant att se om pedagoger utan någon speciell 
förkunskap om teknik i förskolan skulle ha använt en sådan ifall den fanns. En vidare 
forskning skulle kunna vara att undersöka hur ett utökat teknikarbete i förskolan påverkar 
barnens framtida yrkesval. Väljer de barn som får mer erfarenheter av teknik i förskolan 
oftare ett tekniskt yrke i jämförelse med vad genomsnittet gör? 
 
Det skulle kunna undersökas genom att några utvalda förskoleavdelningar fokuserar mycket 
på teknikaktiviteter under barnens år på förskolan. Sedan genomförs en statistisk kontroll på 
vad dessa barn valt för yrke ca 20 år senare. 
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Bilaga 
 

Intervjuguide 
 
Uppvärmningsfrågor:  
 

- Vad har du för utbildning och när utbildade du dig?  
(Om du utbildade dig till förskollärare, varför valde du att göra det?)  
 

- Hur länge har du arbetat på förskolor?  
 

- Vad tycker du är det bästa med att arbeta som förskollärare?  
 
 
Intervjufrågor:  
 

- Berätta om två exempel på aktiviteter du gjort tillsammans med barnen som 
du anser har varit roligt och givande för dem.  
Vad var det som gjorde aktiviteten rolig?  
Varifrån fick du inspiration till aktiviteten?  
Var barnen medvetna om att det var teknik? I så fall, hur kommunicerades detta?  
Vad hade barnen för ålder?  
Hur många barn deltog? 

 
- Vad tycker du är viktigt att tänka på när det kommer till att arbeta med teknik 

med barn?  
 

- Hur tänker du angående läroplansmålet att barnen ska få “utveckla sin 
förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material 
och redskap”? 
Hur tänker du att dina tidigare beskrivna exempel kan kopplas till detta mål?  

 
- Hur tänker du angående läroplansmålet att barnen ska få “utveckla sin 

förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”? 
Hur tänker du att dina tidigare beskrivna exempel kan kopplas till detta mål? 

 
- Upplever du att det finns några svårigheter/problem med utformningen av 

läroplansmålen rörande teknik?  
 

- Berätta om vad teknik i förskola är för dig. 
Hur har ditt eget intresse för teknik sett ut genom ditt liv?  
Har du någon fortbildning? När var den i så fall?  
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