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Sammanfattning 

Studien handlar om hur förskollärare på en förskola med teknikprofil talar om teknik och 

teknikarbete samt deras tal om teknisk kompetens. Syftet med denna studie är att ta reda på hur 

förskollärare på en förskola med uttalad profilering mot teknik talar och arbetar med teknik. 

Dessutom syftar studien till att redogöra för förskollärares syn på kompetens vad avser teknik 

samt i relation till barns lärande om teknik i förskolan. För att ta reda på det intervjuade jag 

förskollärare med flera års erfarenhet av teknikarbete. Innehållet i intervjuerna och det 

observerade teknikmaterialet på förskolan låg till grund för studiens resultat. Resultatet visar att 

det går att identifiera mycket som är teknik i förskolans vardag och att teknikarbete inte behöver 

vara komplicerat. Vidare visas att alla sinnen kan engageras i arbetet med teknik med 

förskolebarn. Likaså bör aktiviteterna vara mer processinriktade istället för resultatinriktade. 

Resultatet visar också att satsningar och riktad fortbildning inom ämnet är önskvärt då studiens 

förskollärare trots stor kännedom om teknikämnet och utarbetade arbetsmetoder ändå eftersökte 

mer komptensutveckling. 

 

Nyckelord: teknik, förskola, förskollärare, vardagsteknik, organisera tekniklärande, tekniskt 

material, teknisk kompetens 
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Vad är teknik för dig? 

 

Ibland brukar jag säga att det är det som är mellan naturen 
och oss. Det är för att göra livet mycket lättare för människor. 

 
/förskollärare på teknikförskola 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka möjligheter ser du med att jobba med teknik i förskolan? 

 
Det är väl att barnen blir medvetna om samhället runt i kring 
och sina egna möjligheter, att det är fler som kan bli tekniker 

och ingenjörer. Att de kan tro på sig själva, att: Jag kan! 
 
/förskollärare på teknikförskola 

 



 
 

Förord 
Det här examensarbetet avhandlar ämnet teknik i förskolan med fokus på hur förskollärare 

på en förskola med inriktning teknik talar om och arbetar med teknik. Idén till examensarbetet 

väcktes under min utbildningstid till förskollärare och framförallt under den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Med ett förflutet som teknolog ligger teknik nära till 

hands att reflektera över. Det som förvånade mig under min verksamhetsförlagda tid var att jag 

knappt observerade någon förekomst av pedagogledda teknikaktiviteter, inte heller att 

pedagogerna tydligt uppmärksammade teknik i vardagen. Detta fick mig att fundera över 

pedagogers förmåga att urskilja vardagsteknik samt hur denna på ett enkelt sätt skulle kunna 

implementeras i förskolan. 

 

Tack till min familj som stöttat mig i arbetet med examensarbetet. Tack också till alla andra 

som hjälpt mig under arbetets gång inte minst till min handledare Linnéa Stenliden som bidragit 

med visdom och kloka råd. Tack hävarmen för att du är ”uppfunnen” annars hade jag omöjligt 

kunnat skifta det där däcket som gick sönder på motorvägen på väg till intervjuerna. Utan teknik 

stannar världen! 
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Inledning 
Det finns ofta en osäkerhet bland förskollärare om vad som är teknik. Många tolkar teknik 

som en metod; ett tillvägagångssätt, ett sätt att lösa ett problem eller så tolkar de teknik som en 

artefakt, en lärplatta/surfplatta (i folkmun ofta kallad iPad), kamera, mobiltelefon etc. (Hellberg 

& Elvstrand, 2013; Siu & Lam, 2005; Svensson, 2011)  

Eftersom ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i 

vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.” (Lpfö 98, 2010, s. 10) blir denna osäkerhet hos 

pedagoger problematisk. Målet framskrivs som ett strävandemål och kan därför tolkas som att 

samtliga förskolor i Sverige bör ha någon form av teknikarbete. Det betyder alltså att 

förskollärare och pedagoger bör arbeta med och integrera teknik i förskolan (Lpfö 98, 2010). 

Det problematiska med osäkra pedagoger är att de signalerar sin teknikosäkerhet till barnen. 

Förmedlar pedagogen istället en nyfikenhet och säkerhet i ämnet får barnen positiva erfarenheter 

och främjas i sitt lärande både för stunden och för framtiden, då känslan av teknik som ett roligt 

ämne grundläggs hos barnet (Bjurulf, 2013). Pedagogen måste vara en positiv förebild eftersom 

barn gör som vi gör (Holmström, Bergenzaun & Fernandez, 1992). 

Ett annat osäkerhetsproblem i identifieringen av vardagsteknik står i relation till tolkandet av 

läroplanen, att pedagogen fokuserar på fel saker. Att tolka läroplansmålet ”utforska hur enkel 

teknik fungerar” (Lpfö 98, 2010, s 10) kan för en oerfaren innebära användandet/handhavandet 

av en mekanisk tingest eller elektriskt verktyg medan det för den tränade innebär att utforska 

själva konstruktionen/funktionen/mekaniken bakom. Tidigare forskning har bland annat fokuserat 

på pedagogers medvetenhet om teknik utifrån den yrkesroll de har i relation till läroplanens mål 

om teknik. Flera forskare (Bjurulf, 2013, Hellberg & Elvstrand, 2013; Mawson, 2010) har då, 

som också lyfts fram här, pekat på att det finns en osäkerhet och otillräcklig kunskap om 

teknikarbete bland pedagoger i förskolan. Det skapar ett intresse att studera hur fenomenet ter sig 

bland erfarna förskollärare som kan tänkas ha uttalad erfarenhet av att arbeta med teknik i 

förskolan. Att studera detta kan ge värdefull kunskap. 

 Det finns få studier angående pedagogers arbete med teknik i förskolan, varför jag i denna 

studie vill utreda hur förskollärare resonerar om detta fenomen. Dessutom vill jag undersöka 

förskollärares syn på förhållandet mellan teknikkompetens och möjligheten att i verksamheten 

utforska hur enkel teknik fungerar. För att kunna göra detta inriktar jag studien mot pedagoger 

som uttalat säger sig arbeta med teknik i förskoleverksamheten. Därför involveras i denna studie 

förskollärare som arbetar på en förskola med uttalad inriktning mot teknik. Genom detta blir det 

möjligt att lyfta fram hur teknikmedvetna förskollärare talar om teknik i verksamheten och hur de 

uppfattar sitt teknikarbete i förskolan. Med hjälp av denna studie är förhoppningen att utveckla 
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kunskaper som kan bidra till hur pedagoger kan förstå vad teknik i vardagen innebär och hur 

arbete med enkel teknik kan utformas. 

I denna studie förekommer begreppen pedagog och förskollärare. Enligt tidigare forskning, 

som gjorts internationellt, innebär pedagog inte bara de anställda i förskolan utan också lärare i de 

lägre årskurserna i skolan (Mawson, 2010; Turja, 2009). Internationellt förekommer att barn 

redan i fyra års ålder går i mer skolliknande former än vad som sker i Sverige, varför istället en 

mer formell lärare har ansvar för undervisning. I denna studie görs skillnad på begreppet pedagog 

och förskollärare. Pedagog avses vara alla anställda i verksamheten oavsett utbildning, det vill 

säga både barnskötare och förskollärare. Förskollärare syftar endast på de som utbildat sig, på 

högskola eller dylikt, med yrkesexamen. 

Vidare skrivs ibland undervisning detta trots att förskolan inte har undervisning i den 

bemärkelsen att barnen ska tillskansa sig kunskap så som i skolan. Förskolan har endast 

kunskapsmål som ska strävas efter att erövras. Det finns inget krav på att barnen utvecklar 

kunskaper relaterat till dessa mål när de går från förskola till förskoleklass/skola (Lpfö 98, 2010). 

Därför används ordet lärande för att beskriva detta i denna studie. 

Syfte 
Genom att undersöka hur förskollärare på en förskola med utpräglad teknikprofil resonerar 

om sitt arbete med teknik i verksamheten är syftet med denna studie att ta reda på hur 

förskollärare på en förskola med uttalad profilering mot teknik talar och arbetar med teknik. 

Dessutom syftar studien till att redogöra för förskollärares syn på kompetens vad avser teknik 

samt i relation till barns lärande om teknik i förskolan. För att kunna besvara detta syfte har tre 

frågeställningar formulerats. 

Frågeställningar 
1. Hur resonerar förskollärare på en teknikförskola om teknik? 

2. Hur beskriver förskollärare på en teknikförskola sitt arbete med teknik? 

3. Hur ser förskollärare på kompetens i förhållande till barns lärande om teknik? 
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Teknikdefinition 

Det är svårt att exakt definiera teknik, för det finns många olika sätt att se på teknik. Vid 

sökning av ordet teknik på synonymer.se fås synonomer från två olika infallsvinklar. För det 

första ”ingenjörskonst, ingenjörsvetenskap, teknologi” och för det andra ”praktiskt 

tillvägagångssätt, förfaringssätt, arbetssätt, procedur, metodik, metod […]” 

(http://www.synonymer.se). Svenska Akademiens Ordbok (OSA-projektet [SAOB], 1997) 

beskriver också teknik som ingenjörskonst samt att utföra en handling på ett förfinat sätt. Teknik 

kan också delas in i olika genrer med olika innebörd t ex bollteknik, hur skicklig en person är på 

att behandla en boll i t ex sportsammanhang eller flygteknik, hur ett flygplan ska konstrueras för 

att kunna flyga etc. (SAOB, 1997). Ett sätt att se på teknik är den grundläggande mekaniken som 

bygger på kroppars rörelse, jämvikt och krafter, det vill säga det som ligger bakom mekaniska 

konstruktioner med t ex kugghjul, el, hävarmar, skruvar etc. vilka tillsammans bildar t ex en 

maskin eller verktyg som underlättar vardagen och det är så jag ser på teknik i den här uppsatsen. 

De finns fem så kallade enkla maskiner; hjulet, kilen, skruven, hävarmen och lutade planet, 

som har med rörelse att göra. Ibland räknas blocket in som en av de enklare maskinerna varför 

jag i denna studie kommer att skriva att de enkla maskinerna är sex till antalet. (Skolverket, u.å.) 

 

Textens struktur 
I inledningen beskrevs studiens syfte och problemformulering med frågeställningar. Sedan 

följde en kort beskrivning och definition av teknikbegreppet och hur jag förhåller mig till det.  

I kommande avsnitt behandlas först tidigare forskning inom området teknik i relation till 

förskolan. Därefter kommer ett teoriavsnitt som beskriver studiens teoretiska utgångspunkter. 

Sedan följer metodavsnittet där urval och datainsamlingsmetoder redogörs för liksom de 

forskningsetiska principer som denna studie bygger på. Därpå redovisas resultatet utifrån analyser 

av det insamlade empiriska materialet. Avslutningsvis återfinns diskussionen med ytterligare 

reflektioner och åsikter i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 
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Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som redogörs för i denna studie är fokuserad till några specifika 

områden. Urvalet är gjort med studiens frågeställningar och syfte i åtanke eftersom det är de som 

ska försöka besvaras och forskningen stå i relation till. Redovisad tidigare forskning handlar 

företrädesvis om hur teknik omskrivs i den svenska läroplanen men även internationellt och 

pedagogers tolkningar av dessa, pedagogers kompetens i relation till teknikämnet, 

rekommendationer kring organisering kring lärande av teknik samt teknik i vardagen, samtliga i 

förskolekontexten.  

Stables (1997) har genom sina studier av olika forskningsprojekt i England, Nya Zeeland och 

USA lyft fram tre viktiga aspekter att tänka på vid implementering av teknik för barn i de lägre 

åldrarna. Hon menar för det första att lärandet ska ske genom praktisk erfarenhet, barnen ska göra 

teknik. För det andra att det måste vara ett aktivt lärande, det vill säga barnen ska tillåtas att skapa 

en förståelse för sin omvärld och för det tredje att lärandet ska ske i en social kontext, det vill 

säga ske tillsammans med andra. Vidare är Stables av uppfattningen att de barn som tidigt får 

stöd i sin upptäckarlust om hur saker och ting fungerar samt i sitt konstruerande har en fördel när 

det gäller att utveckla en teknisk kompetens. Ju tidigare barnen exponeras och engageras i 

aktiviteter med tekniskt innehåll desto bättre blir deras självförtroende och tilltro till den egna 

förmågan vad avser teknik. Att barn är spontana och verkar sakna hämningar är fördelaktigt 

beträffande deras förutsättningar att upprätta en nyfikenhet för att utforska och upptäcka den 

värld de lever i. Fokus på yngre barns tekniska lärande bör enligt Stables ligga på att utveckla 

deras förmågor även om det också måste finnas utrymme att utveckla deras medvetenhet för 

teknik (Stables, 1997). Detta är också något som lyfts fram i Läroplanen (Lpfö 98, 2010). 

Teknik i Läroplanen och pedagogers tolkningar 
Läroplanen har två strävandemål explicit utformade om teknik: ”Utveckla barnens förmåga 

att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” samt ”Utveckla barnens 

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Lpfö 

98, 2010, s.10). Dessa teknikmål handlar således om både teknik i meningen artefakt, 

fysik/mekanik samt teknik i meningen bygga och konstruera. 

Turja, Endepohls-Ulpe och Chatoney (2009) påpekar att i många av de läroplaner och 

styrdokument för förskolor som finns internationellt, står det oftast inte i detalj hur teknikämnet 

ska utformas. Det står inget preciserat om hur eller vad som ska tas upp i ämnet. Det är fritt för 

pedagogerna i förskolan att tolka. Författarna påpekar att teknik i läroplanen borde definieras med 

konkreta exempel (Turja et al., 2009). Det verkar annars vara lätt att pedagoger blir osäkra 
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och/eller tolkar teknikämnet på skilda sätt (Mawson, 2010; Turja et al., 2009). Enligt Mawson 

(2010) kan pedagogers skilda tolkningar av teknikämnets innebörd, samt deras tolkning av 

läroplanen, resultera i att de förmedlar en begränsad bild av teknikämnet, vilket i sin tur 

avspeglas på barnen då de får en snäv uppfattning om ämnet. En tänkbar konsekvens blir enligt 

Mawson att barnen endast kopplar teknik till de aktiviteter de själva är delaktiga i till vardags 

men inte klarar att generalisera ämnet (Mawson, 2010). 

Likaså konstaterar Jarvis och Rennie (1998) att pedagoger har så olika uppfattning om ämnet 

teknik att det leder till kommunikationsproblem kollegor emellan. Även förvirring beträffande 

definitionen mellan teknik och naturvetenskap råder, vilket för barnen kan leda till sämre lärande 

i både teknik och naturvetenskap (Jarvis & Rennie, 1998). Pedagogers kompetens i relation till 

teknikämnet visar sig vara en viktig aspekt. 

Pedagogers kompetens i relation till teknikämnet  
Bjurulf (2013) ställer sig frågande till förskolors jämlikhet över landet i relation till 

pedagogers olika ämneskunnande. Teknik har i den reviderade läroplanen fått en tydligare roll 

vilket innebär att alla barn oavsett förskola eller pedagog ska mötas av likartat lärande. Det 

Bjurulf uppmärksammar är att kompetens och intresse skiljer sig åt mellan pedagoger och att barn 

inte får likartat lärande på grund av detta (Bjurulf, 2013). Johansson (2013) har studerat 

teknikarbete på förskolor utan profil och funnit att arbetet är mediokert bland annat på grund av 

bristande kunskap om teknik men också på grund av bristande kompetensutveckling.  

Stables (1997) framhåller att pedagoger generellt behöver både kunskap samt förmåga och 

självförtroende för att klara av att undervisa i teknik. Hon påtalar att få pedagoger, framförallt de 

som arbetar med yngre barn, har kompetens att lära ut teknik. Därför visar Stables på olika 

nyckelområden där pedagoger har ett utvecklingsbehov för att bättre kunna förmedla teknik som 

ämne.  

• Pedagogen bör utveckla sin förståelse för vad teknik är. 

• Pedagogen hjälps i sitt arbete att identifiera hur personliga erfarenheter kan användas 

för utveckling av teknikutbildning utifrån det arbete de redan utför, med fördel utgår de 

också från barnens tidigare upptäckter. 

• Pedagogen bör öka sitt självförtroende genom ökad tilltro till sin egen förmåga. 

• Pedagogen bör hjälpas i utarbetandet av ett antal färdiga och fungerande aktiviteter, 

vilka de också ska hjälpas att bli förtrogna med, t ex med hjälp av praktisk erfarenhet 

(hands on experience), innan de arbetar med materielet med barnen. 

• Tillsammans med andra pedagoger få tillfällen att utbyta erfarenheter och idéer för att 

öka sin repertoar med teknikaktiviteter (Stables, 1997) 
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Senesi (1998) belyser problemet att franska förskollärare ofta saknar teoretiska begrepp för 

att undervisa i teknik. Han påtalar att de inte är utbildade att undervisa i teknik och därför ser sig 

som okunniga i ämnet, möjligen för att de studerat humaniora och inte teknologi. Senesi fastslår 

att när förskollärare saknar teoretisk grund för teknikundervisning, saknar de också förmågan att 

analysera och identifiera barnens lärande i form av begrepp (Senesi, 1998). Påstående om 

bristande kunskap överensstämmer med Hellberg och Elvstrands (2013) studie angående vad 

pedagoger uttrycker som en akilleshäl i arbetet; att inte kunna förklara begrepp och konkretisera 

olika fenomen genom en stimulerande lärandemiljö där teknik blir naturligt. Pedagogerna 

efterlyste praktisk vidareutbildning för att själva kunna ta till sig ämnet och sedan bättre kunna 

förmedla den vidare. Hellberg och Elvstrand påpekar att kunskapen hos pedagoger måste höjas så 

de kan anpassa förskolemiljön och materielet till att främja barnens teknikupptäckter (Hellberg & 

Elvstrand, 2013). 

Även Bjurulf (2013) anmärker på att den tekniska kompetensen i yrkeskåren är otillräcklig 

och behöver uppdateras, dessutom behövs pedagoger som har fördjupad kunskap i ämnet. Vid 

intervjuer med teknikstuderande pedagoger framkom att de gärna läser vidare, för de hade tack 

vare studierna kommit till insikt angående den potential ämnet har (Bjurulf, 2013). 

Ur vårdnadshavarnas perspektiv framhåller Siu och Lam (2005) att vårdnadshavare oftare 

bedömer en förskolas förmåga att arbeta med teknik utifrån förskolans innehav och bruk av 

tekniska artefakter framför den tekniska kompetens och förmågor pedagogerna besitter. Även 

läroplanens intentioner om teknikarbete förbises till förmån för de tekniska verktygen som finns 

(Siu & Lam, 2005). 

Att organisera lärande kring teknik i förskolan 
Genom hantverk och kreativa utforskande aktiviteter har förskolan (barnkrubba, barnträdgård 

etc.) under 1900-talet format dagens moderna teknikutbildning. Att pedagoger stannat kvar vid 

det välkända invanda aktiviteterna istället för att utveckla andra moderna tankesätt kring teknik 

och dess lärprocesser blir av denna historiska aspekt förståeligt, eftersom det är den kunskap de 

har. De står fast vid byggande, spelande och skapande för det är det som de har bäst kännedom 

om (Turja et al, 2009). 

Det är enligt Lewis (2008) istället viktigt att pedagoger använder sig av undervisningsmetoder 

som främjar barnens kreativitet, lekfullhet och uppfinningsförmåga eftersom teknikämnet i sig ofta är 

tillåtande vad beträffar fantasi och skapande. Eventuella fel och misstag som görs är en inkörsport till 

lärande då barnet måste tänka om och nytt för att få konstruktionen att fungera (Lewis, 2008). På 

samma sätt som att pedagogerna ska främja lekfullhet är det också pedagogens roll att göra barnen 
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uppmärksamma på och hjälpa så att de kan bli varse och reflektera över sina egna aktiviteter. 

Målet är att barnen ska kunna använda sin nyförvärvade kunskap (Turja, et al., 2009). 

Tu (2006) beskriver hur han i sin studie sett hur barn frekvent exponeras för 

naturvetenskapliga och tekniska aktiviteter men att pedagoger sällan tar tillfället i 

utbildningssyfte. Pedagogerna i studien visade heller inget intresse för barnens egna aktiviteter 

när det kom till teknik och naturvetenskap. Pedagogerna arbetade företrädesvis med ämnena i de i 

förväg planerade aktiviteter (Tu, 2006). Planerade aktiviteter är inte sällan inriktade på 

tillverkning, vilket Mawson (2010) studerat. Mawson fann i sin studie att teknikundervisning ofta 

var inriktad på produktion av något istället för att titta på teknik på ett bredare plan så som hur 

teknik står i relation till samhälle. Mawson menar att genom en vidare syn på teknikämnet kan 

barn genom sina erfarenheter och upptäckter se hur tekniken inverkar och påverkar deras egna liv 

(Mawson, 2010). 

Siraj-Blatchford och Siraj-Blatchford (1998) konkluderar i sin studie att barn som får 

genomtänkt stöd, i utforskande av teknik, från pedagoger har enorm fördel med avseende på hur 

de lyckas med senare teknikuppgifter. Denna slutsats drar författarna efter en ingående studie av 

femåringars förmåga att konstruera bedömt efter BAS (British Ability Scale), där femåringar i 

studien delats in i olika grupper, med skiftande handledning och materiel, för att kunna göra en 

jämförelse mellan deras konstruktionsalster. Interventionsgruppen fick noggranna genomgångar 

av materiel, mycket uppmuntran och stöd samt feedback på byggda konstruktioner. De andra 

grupperna fick antingen konventionell teknikundervisning i klassrum enligt rådande praxis, d v s 

utan tillgång till studiens konstruktionsmateriel, eller tillgång till konstruktionsmaterielet men då 

utan ledning över hur det kunde användas. Förutom att pedagogers ledning och stöd var 

fördelaktigt för hur väl och komplexa konstruktioner barn senare byggde så konstaterar 

författarna att det kan vara kontraproduktiv att bara tillhandhålla barnen materiel, som de får 

utforska och upptäcka på egen hand, utan närmare förklaring om hur det kan användas. 

Konstruktionerna blev både sämre vad gäller kvalité och kvantitet när barnen fick råda sig själva. 

(Siraj-Blatchford & Siraj-Blatchford, 1998). 

Det framgår tydligt i Tus (2006) citat av Croft (2000) att det inte räcker med att få 

instruktioner i en aktivitet, utan en vidare förklaring och eget experimenterande är nödvändig för 

att få ökad förståelse. 

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. (Croft, 

2000, s 219) 

Bjurulf (2013) beskriver teknikarbetet i förskolan som arbete med de artefakter som återfinns 

i barnens vardag, på så sätt blir barnen mer engagerade och har lättare att relatera till materielet. 

Pedagogen bör sätta ord på och nämna centrala begrepp på det som sker för att barnen senare ska 
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kunna koppla betydelse med funktion. Förhoppningsvis utvecklar de ett intresse för teknik som 

senare leder till att de vill vara med och påverka samhället. Vidare ska pedagogen erbjuda ett 

varierat material så barnen får utlopp för sin fantasi och kreativitet för att kunna undersöka sakers 

funktion och uppbyggnad (Bjurulf, 2013). 

Siu och Lam (2005) menar att även om det är kreativitet, uppfinningsrikedom och 

tillämpningen av problemlösning som är kärnan i teknikundervisningen, så är också sociala och 

kulturella faktorer viktiga att ta hänsyn till i planerandet av teknikundervisningen (Siu & Lam, 

2005). Teknikaktiviteter bör således stå i relation till både barnet, barnets intresse, samhället samt 

materielval. 

Teknik i vardagen 
Siu och Lam (2005) påpekar att identifieringen av teknik i förskolan ofta blir skev eftersom 

fokus hamnar på teknik som artefakt och dess användning snarare än dess konstruktion. Denna 

aspekt angående infallsvinkel lyfts också av till exempel Turja et al. (2009). De noterar att 

femåringar är mogna att behärska mer regelstyrda aktiviteter. Många teknologiska förlopp 

innehåller just regler varför aktiviter med på förhand uppsatta regler gynnar barnens förståelse för 

tekniska förlopp och processer. Turja et al. beskriver tre typer av förhållande mellan människa 

och artefakt; användande av objekt, observation av aktivitet samt tillverkning av produkt. 

Beroende på vilken infallsvinkel som väljs så övar barnet på olika färdigheter som behövs i mer 

avancerat arbete med teknik. Att tillverka något övar till exempel förmågan att reflektera över 

arbetet, procedurer, verktyg, att kunna organisera produktionen så det överensstämmer med givna 

riktlinjer och resultat som uppnås m m. Utöver detta övas språket i form av tekniska begrepp 

samt muntliga och skriftliga aktiviteter. Turja et al. konstaterar att trots alla möjligheter till 

fokusering på tekniska frågeställningar och ställningstaganden så ligger fokus allt för ofta på den 

färdiga produkten (Turja et al., 2009). Likaså konkluderar Bjurulf (2008) att lärare (i skolan) ofta 

förbiser variationen i teknikkonstruktioner och olika lösningar på problem, till förmån för den 

artefakt som fungerade ”bäst”. 

I Tus (2006) artikel om förskolemiljö och pedagogers attityd till sina arbetsuppgifter att 

inspirera och uppmuntra barn till upptäckter inom teknik och naturvetenskap, drar författaren 

slutsatsen att pedagoger måste reflektera över sin egen yrkesutövning samt i sin kunskaps-

förmedling måste utgå från det faktiska materielet som finns i verksamheten (Tu, 2006). 

Kvintetten Kilbrink, Bjurulf, Blomberg, Heidkamp och Hollsten (2014) har studerat arbete 

med hands-on material (fritt översatt: praktiska läromedel). Den slutsats som Siraj-Blatchford 

och Siraj-Blatchford (1998) drar är att barnen måste bli bekanta med och kunna handha materielet 

samt att pedagogen är tydlig i instruktionerna för att innehållet i aktiviteten ska bli tydligt, 

konkluderar även Kilbrink et al. (2014), dock understryker författarna att relation till kontexten 
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även är viktig för att göra lärandet meningsfullt och få en helhetssyn för teknikämnet. Arbete med 

specifika teknikinnehåll är beroende av lärandematerielet, när det gäller hands-on material så är 

det essentiellt att barnen först lär sig använda materielet på rätt sätt annars förbigås det egentliga 

lärandet och fokus hamnar på handhavandet av materielet. Först lärs kunskap och kännedom om 

handhavande av materielet, sedan kan fokus läggas på lärande av det egentliga ämnet. (Kilbrink 

et al, 2014).  

Teori 
Teorin som valts att utgå ifrån i denna studie är den sociokulturella teorin. Den 

sociokulturella teorin är applicerbar på förskolekontexten eftersom många individer samspelar 

och lärandet ofta sker i grupp. Utifrån studiens syfte och frågeställningar passar den 

sociokulturella teorin, eftersom individer lär av varandra inte minst när det gäller vuxen-

barnperspektivet där den vuxne oftast är mer kompetent i jämförelse med barnet.  

Sociokulturell utvecklingsteori utarbetades av ryssen Lev Vygotsky (1896-1934) och bygger 

på att individer lär i samverkan med andra, att den sociala kontexten skapar möjlighet att lära via 

kommunikation och interaktion med varandra (Trawick-Smith, 2010). 

Centrala delar av den sociokulturella utvecklingsteorin är Zone of Proximal Development 

(ZPD) och scaffolding. ZPD kan översättas som teorin om proximal utvecklingszon, där just 

interaktionen med andra skapar utveckling av den egna individen. Lärandet kan delas in tre 

zoner; lätt, medel och svår. I den lätta zonen klarar individen (barnet) att utvecklas själv. Den 

svåra zonen innebär att uppgiften är allt för svår och experthjälp är nödvändig. Det är i 

”medelzonen” ZPD kommer till uttryck då barnet inte riktigt klarar tänkandet själv utan behöver 

hjälp av andra för att komma vidare. Genom ledning och scaffolding knuffas barnet i rätt riktning, 

av en mer kompetent, för att klara uppgiften. Scaffolding kan översättas som stödinsatser för 

barnet att klara uppgiften. Att genom interaktion och ledande frågor guida barnet in i rätt 

tankespår, men just så mycket att barnet ”gör jobbet” och kommer till insikt. Scaffolding liknas 

vid byggställningar som under ett hus uppbyggnad stöttar så att det inte trillar, men när huset är 

stabilt nog tas bort, för att inte fungera som klätterställning. På samma sätt stöttas barnets 

utveckling och lärande (Trawick-Smith, 2010). 

Sett ur ett teknikdidaktiskt perspektiv i förhållande till ZPD och scaffolding är förskollärarna 

den kompetenta som ska agera byggnadsställning och guida barnet i teknikförståelse. I detta 

sammanhang är det viktigt att förskolläraren är tillräckligt kompetent i ämnet så att stöd kan ges. 

I denna studie kan teknikämnet eller vardagsteknik anses vara den proximala utvecklingszonen 

och förskollärare och andra pedagoger är den kompetente som stöttar och guidar. Deras 
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kompetens och intresse för teknik är avgörande och har stor betydelse för barnens fortsatta 

utveckling och lärande. 

Stables (1997) fem nyckelområden blir konkreta exempel på både vad ZPD och scaffolding 

kan innebära då pedagogers kompetens sätts i relation till att organisera lärande kring teknik i 

förskolan. Med detta menas pedagogernas behov av att få scaffolding av andra för att utvecklas i 

sin ZPD men också att ge scaffolding för att andra skall utvecklas (både pedagoger och barn). 

• Pedagogen bör utveckla sin förståelse för vad teknik är. Vilket kan göras i interaktion med 

andra pedagoger. 

• Pedagogen hjälps i sitt arbete att identifiera hur personliga erfarenheter kan användas för 

utveckling av teknikutbildning utifrån det arbete de redan utför, med fördel utgår de också 

från barnens tidigare upptäckter. Det vill säga pedagoger kan tillsammans med andra 

pedagoger, utifrån tanken om ZPD, utveckla sitt eget lärande. 

• Pedagogen bör öka sitt självförtroende genom ökad tilltro till sin egen förmåga. Enligt 

scaffolding kan pedagoger genom andras stöttning öka sitt självförtroende. 

• Pedagogen bör hjälpas i utarbetandet av ett antal färdiga och fungerande aktiviteter, vilka 

de också ska hjälpas att bli förtrogna med, t ex med hjälp av praktisk erfarenhet (hands on 

experience). Kan ske med samarbete och interaktion med andra, exv en mer kompetent, 

tillsammans likt scaffolding stötta varandra i sin kunskapsförståelse om materielet. 

• Tillsammans med andra pedagoger få tillfällen att utbyta erfarenheter och idéer för att öka 

sin repertoar med teknikaktiviteter (ibid.). Vilket kan göras i interaktion och 

kommunikation med andra. 

Dessa begrepp, ZPD och scaffolding samt de fem nyckelområdena kommer därför att bidra 

till och guida det analytiska arbetet i denna studie.  

Metod 
I det här avsnittet behandlas studiens tillvägagångssätt. Det som beskrivs är 

materialanvändning, urval, datainsamling, analysmetod och forskningsetiska principer. Med 

avseende på syftet, att undersöka hur förskollärare på en förskola med teknikprofil talar om 

teknik, är forskningsmetoden kvalitativ och empirin har samlats in via intervjuer. Empirin utgörs 

av intervjuer med tre förskollärare från en och samma förskola, urvalet kan beskrivas som ett 

målstyrt urval (Bryman, 2011) vilket motiveras under rubriken ”Urval”. I analysen av 

förskollärares uppfattningar om teknik etc användes innehållsanalys. Innehållsanalys innebär att 

ur empirin hitta meningsbärande innehåll inom olika teman utifrån frågställningarna ställda i 

studien (ibid.). 
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Urval 
Urvalet av förskolor med teknikinriktning eller teknikprofil i Sverige är begränsad. Det mest 

förekommande är förskolor med teknik som pågående projekt eller tema i verksamheten. Det 

förekommer också förskolor med teknikprofil i bemärkelsen IT eller IKT (informations- och 

kommunikationsteknik), vilket inte motsvarar syftet med denna studie. Efter lite efterforskning 

hittades några förskolor som utgav sig för att vara profilerade mot teknik, utifrån denna studies 

teknikdefinition. Med avseende på information om pedagogik, uttalad teknikprofil och upplevd 

aktivitetsnivå som de uppgett på sina respektive hemsidor, granskades innehållet och förskolorna 

rangordnades utifrån detta. Det innebar att de utifrån granskningen bedömdes och klassades som 

mer eller mindre intressanta att ingå i studien. Detta skapade den ordning vilken jag företrädesvis 

ville besöka och ha med respektive förskola i studien. Bryman (2011) kallar det målstyrt urval när 

forskaren väljer ett urval ”utifrån en önskan om att intervjua personer som är relevanta för 

forskningsfrågorna (problemformuleringen).” (s. 434). Intentionen var att kontakta förskolorna 

via telefon i den skapade ordningen. Förskolan först på listan, som uppfyllde mina kriterier om 

pedagogik, profil och aktivitetsnivå bäst, tackade ja till medverkan, varför de följande förskolorna 

i listan inte kontaktades. Urvalet att undersöka en förskola var uppfyllt. I telefonsamtalet med den 

utvalda förskolan informerades om vem jag var och vad jag avsåg att studera. Frågan om de hade 

möjlighet att delta ställdes. Efter medgivande om deltagande mailades missivbrevet (Bilaga 1) till 

förskolan för kontaktpersonen att förmedla till tilltänkta respondenter. 

Förskolan med teknikinriktning 
Den förskola som kom att ingå i studien är en kommunal förskola och uppförd under 2010-

talet, med andra ord tämligen nybyggd, och är belägen i en mellanstor kommun nära stadens 

högskola. Förskolan har fyra avdelningar fördelat på två avdelningar för 1-3-åringar och två 

avdelningar för 3-5-åringar. Förskolan har förutom sina egna avdelningars utrymmen en 

gemensam verkstad, ett atriumhus samt ett gemensamhetsutrymme för lek, experiment, rörelser 

och utställningar. Kommunen, förskolan ligger i, har ambitionen att fler ska utbilda sig praktiskt 

eller teoretiskt inom teknik. De hävdar att om barn tidigt blir intresserade av teknik så ökar 

chansen att de som vuxna vill studera och arbete med teknik, varför denna förskola med specifik 

teknikinriktning uppfördes. 

Respondenter 
Avsikten var att intervjua fem förskollärare på en och samma förskola. Tanken var att detta 

skulle vara tillräckligt för att ge en mättad beskrivning (Bryman, 2011). Att fokus ligger på 

förskollärare framför exempelvis barnskötare grundar sig i min kommande profession. I 

läroplanens riktlinjer är det förskollärarna som har det övergripande ansvaret att ansvarsområdet 
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teknik når ut till barnen. I egenskap av blivande förskollärare är det därför förskollärarens arbete 

och tankar som intresserar och gagnar min profession mest. Därför har jag valt att enbart 

intervjua förskollärare. 

På förskolan med teknikprofil fanns sju förskollärare anställda, vilka var fördelade på fyra 

avdelningar. Urvalet av dessa skedde genom att kontaktpersonen, kontaktad via telefon, fick 

missivbrevet utsänt till sig att förmedla till tilltänkta respondenter på förskolan. Studien bygger 

på frivillighet (se nedan hur de forskningsetiska principerna hanterats) varför endast de som 

frivilligt ville ställa upp, och ansåg sig ha tid, intervjuades. Totalt ställde tre förskollärare upp för 

intervju. Att det tilltänkta antalet intervjuer inte uppfylldes berodde på att fler förskollärare inte 

kunde gå ifrån verksamheten, de hade således inte tid, men också på frivillighet. Med tanke på att 

innehållet i de gjorda intervjuerna är ganska snarlika hade fler respondenter troligen inte påverkat 

resultatet nämnvärt, även om det hade varit önskvärt med ytterligare respondenter ur ett 

validitetsperspektiv.  

Respondenterna var samtliga kvinnor, förskollärare, i 50-60 årsåldern och de hade alla över 

25 års yrkeserfarenhet. Eftersom förskolan med teknikprofil uppfördes under 2010-talet har 

samtliga respondenter lång erfarenhet av arbete också på förskolor utan profilering. Två 

respondenter har enbart arbetat inom förskolan varav en började som barnskötare men senare 

vidareutbildat sig till förskollärare. Den tredje respondenten har tidigare haft andra anställningar 

som inte varit inom det pedagogiska fältet men omskolat sig till förskollärare. Av respondenterna 

arbetar två med 1-3-åringar och en respondent arbetar med 3-5-åringar. 

Insamling av data/empiri 
Empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011) och de syftade till 

att få kännedom om förskollärarnas tal, tankar och erfarenhet av teknik i förskolans vardag. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren utgår från en intervjuguide/frågeschema 

utformat efter vissa teman, vilka kan anpassas efter studiens syfte och frågeställningar. Frågorna 

är utformade så att respondenten kan svara fritt. Intervjuaren är tillåten att ställa följdfrågor, 

guiden måste således inte följas till punkt och pricka (ibid). De övergripande teman som 

intervjuguiden var indelad i var: personliga frågor, för att få bakgrundsfakta om respondenten, 

profession/verksamhet, kompetens samt NTA-lådor1. Intervjuguidens frågor se bilaga 2.  

Intervjuer 
De enskilda intervjuerna skedde i ett avgränsat rum bredvid personalrummet på den utvalda 

förskolan. Rummet var arbetsrum tillika kopieringsrum. Intervjuerna skedde på så sätt relativt 

ostört bortsett från att kopiatorn då och då mullrade till. Det upplevdes inte som något som störde 

                                                 
1 NTA är akronym för Naturventenskap och teknik för alla. Läs mer på: http://www.ntaskolutveckling.se/ 
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intervjun, men det blev senare ett störande moment i transkriberingsprocessen, speciellt när 

respondenten talade lite tystare. Vi satt mittemot varandra under intervjun så att ögonkontakt 

kunde skapas och mellan oss låg diktafonen. Jag inledde samtliga intervjuer med att presentera 

mig själv och informerade därefter om vilka frågeområden som var på agendan. Längden på 

intervjuerna varierade mellan 28 och 38 minuter.  

Intervjuerna har sedan transkriberats för att innehållet ska kunna analyseras. Efter att ha 

intervjuat alla respondenter lyssnades intervjuerna igenom för att därefter transkriberas. 

Transkribering innebär i detta fall att allt som sagts under intervjun ordagrant skrivits ner. Detta 

är viktigt för att sedan kunna urskilja, göra jämförelser och analyser vad som sagts (Bryman, 

2011). 

Materiel 
Vid intervjuerna användes mobiltelefonen (Samsung Galaxy S4 mini) som diktafon för att 

spela in samtalen. De intervjuerna transkriberades. Vid intervjutillfället gjordes också några få 

anteckningar. Efter intervjuerna fick jag tillåtelse att fotografera det teknikmateriel de använder i 

verksamheten. Till detta användes mobiltelefonens inbyggda kamera.  

Transkriberingen gjordes genom att konvertera mobiltelefonens ljudfiler till mp3-format, 

sedan med hjälp av laptop och ett par externa högtalare skrevs det som sägs i intervjuerna ned. 

Analysmetod 
Analysmetoden i studien kan beskrivas av det som kallas innehållsanalys (Bryman, 2011). 

Innehållsanalys innebär att ur empirin hitta meningsbärande innehåll inom olika teman utifrån 

frågeställningarna ställda i studien. Innehållsanalys är bäst tillämpligt på kvalitativa data så som 

intervjuer (ibid.), varför denna typ av analysmetod ansågs lämplig. 

Konkret i denna studie innebär detta sätt att analysera att jag i min empiri, de transkriberade 

intervjuerna, först letat efter ämneskategorier i texten, ämneskategorier som överensstämmer med 

mina frågeställningar och syfte med studien. När denna ämneskategorisering var gjord försökte 

jag sammanställa materialet för att hitta teman och eventuellt också underkategorier. I analysen 

försökte jag urskilja latent innehåll, det som inte explicit uttrycks (ibid.). Jag har läst mina 

transkriberingar och ur dessa försökt att hitta och markera det meningsbärande innehållet utifrån 

mina frågeställningar.  I datorn har jag sammanställt de olika innehållen, genom ”klipp och 

klistra-metoden”, från de olika intervjuerna för att försöka hitta likheter och skillnader i talet om 

teknik. 
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Forskningsetiska principer 
Studien är utarbetad utifrån Vetenskapsrådets (www.vr.se) forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002). Kortfattat kan nämnas att principerna utgår från informationskravet där 

forskaren informerar om vad studien syftar till och hur den kommer att genomföras. 

Nyttjandekravet - att det insamlade materialet endast ska användas i vetenskapligt syfte. 

Konfidentialitetskravet - att datamaterialet avanonymiseras. Samt samtyckeskravet där 

respondenter/informanter (och deras vårdnadshavare, om omyndig informant) måste ge sitt 

medgivande till medverkan samt att de när som helst utan orsak kan avbryta sin medverkan 

(ibid). 

Informations-, nyttjande- och konfidentialitetskravet tillgodoseddes genom det 

missiv/informationsbrev (se bilaga 1) som mailades till den kontaktperson jag fick genom 

telefonsamtalet. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att samtliga respondenter i studien 

avanonymiserades så att det inte går att urskilja vem som sagt vad, inte heller förskolan är 

namngiven med sitt riktiga namn. Nyttjandekravet uppfylldes genom information i missivet, att 

det insamlade materialet endast används till denna studie samt att studien kan komma att 

publiceras på webben då uppsatsen är en offentlig handling. Genom att respondenterna läst 

missivet, där det framgick att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas samt 

tagit ställning till och valt att ställa upp på att bli intervjuad, var även samtyckeskravet uppfyllt.  

 Validitet 
Bryman (2011) beskriver validitet som giltighet, hur studiens resultat svarar mot det som är 

avsett att undersökas. Han beskriver också att validitet mest används i kvantitativ forskning 

medan kvalitativ forskning snarare behöver andra termer så som tillförlitlighet (Bryman, 2011). 

Jag menar att mitt metodval, typ av intervjuer, etc. svarar bra mot syftet och de frågeställningar 

som ställs i studien. Genom intervjuer kan en bred bild skapas av hur förskollärare talar om 

teknik i förskolekontexten. Det som kan diskuteras då det gäller studiens validitet är antalet 

respondenter som endast är tre, där två arbetade med 1-3-åringar. Önskvärt hade varit fler 

respondenter med jämn spridning vad gäller åldersgrupp respondenterna arbetar med. Dessutom 

intervjuades endast förskollärare på en förskola med erfarenheter av samma teknikarbete. Kan 

arbete och identifiering av vardagsteknik ske på andra sätt? Kan variation i arbetssätt hittas om 

man undersöker teknikarbete på olika förskolor‽ Dock har intervjuerna genererat de innehåll som 

eftersöktes i studiens frågeställning och syfte. Studiens frågeställningar har också besvarats 

genom intervjuerna, vilket motsvarat syftet med studien.  
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Resultat 
Genom att undersöka hur förskollärare på en förskola med utpräglad teknikprofil resonerar 

om sitt arbete med teknik i verksamheten är syftet med denna studie att ta reda på hur 

förskollärare på en förskola med uttalad profilering mot teknik talar och arbetar med teknik. 

Dessutom syftar studien till att redogöra för förskollärares syn på kompetens vad avser teknik 

samt i relation till barns lärande om teknik i förskolan. För att kunna besvara detta syfte har tre 

frågeställningar formulerats. 

Resultatavsnittet är uppdelat i tre olika delar som svarar på dessa forskningsfrågor. I detta 

avsnitt redogörs på så sätt för hur förskollärare resonerar om teknik i vardagen, hur de organiserar 

lärande kring teknik samt hur synen på teknisk kompetens hos pedagogerna påverkar lärandet om 

teknik. 

Teknik i vardagen 

Förskollärarnas tal om vardagsteknik kunde urskiljas i empirin och kategoriseras till ett antal 

olika teman. I detta avsnitt redogörs för dessa områden; förskollärarnas personliga aspekter om 

teknik, deras ”definition” av vardagsteknik, processen i teknikarbete, teknik som artefakt och 

förskollärarnas medvetenhet och osäkerhet kring vardagsteknik. 

Personliga aspekter 

Personligen tyckte förskollärarna i början att teknik var något som var svårt att greppa 

speciellt sett ur läroplanens perspektiv. Invanda genusmönster verkade stå som grund för de 

personliga uppfattningarna när de uttryckte sig, till exempel att det var på grund av att de var 

kvinnor som det kändes främmande och svårt med teknik. Men sett till deras erfarenheter så 

framkom det att de inte kände något agg mot ämnet teknik då de menade att de ju till exempel var 

tvungna att fixa tekniska saker i hemmet.  

De olika förskollärarnas inställning till teknik anses vara likartad. Förut, innan de arbetade på 

teknikförskolan tyckte de att teknik var krångligt och ”svårt att greppa”, speciellt i förhållande till 

läroplanen. I och med anställningen på förskolan har de dock lärt sig att urskilja vardagsteknik 

och tycker att det är ganska enkelt ”det finns nästan i allting”, ”det finns överallt” runt omkring i 

vardagen. Förut hade de inte tänkt på teknik på samma sätt till exempel att saxen är en hävstång 

eller att gångjärn är en enkel teknisk lösning som finns i princip överallt, men nu när de arbetar 

med att uppmärksamma den enkla vardagstekniken så gott som dagligen känns deras uppdrag 

enkelt. Trots tidigare känslor om svårigheter med ämnet så var deras attityd inte längre lika 
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negativ och de kände ingen rädsla för teknik som ämne. Istället signalerar de att de var nyfikna 

och sökte nya utmaningar genom att ta sig an ett okänt kunskapsområde. Ett nyckelområde 

Stables (1997) nämner är ökad tilltro till teknikämnet, vilket dessa förskollärare erövrat genom 

sin anställning på förskolan. Tillsammans i arbetslagen har de arbetat och stöttat varandra likt 

scaffolding för att driva varandra framåt. 

Tydlig ”definition” vardagsteknik i förskolan 
Ett annat tydligt tema som visar sig i materialet handlar om att dessa förskolärare i denna 

förskola har en tydlig bild av vad vardagsteknik i förskolan är. De tvekade inte om detta utan de 

är helt klara med att teknik faktiskt finns överallt och att det inte är svårt att hitta. De påstår sig ha 

övat upp förmågan att se det lilla i vardagen och att de med tiden lärt sig hitta teknik i det mesta. 

De menar att det som är nära barnen ska fångas upp att det är greppbart för barnen, barnen ska 

kunna ta, se och känna på tekniken. De riktigt små barnen ska till och med kunna smaka på 

tekniken, det är viktigt att alla sinnen aktiveras. Det är angeläget att kunna stanna upp och 

fundera kring detaljer och ställa sig frågor som funktion, tillverkningsmaterial, var de återfinns 

och användningsområde. Det är på det sätt som tekniken i vardagen hittas, påpekar en 

förskollärare på denna teknikförskola. Vardagsteknik är det som kommer i deras väg. 

”Vardagstekniken är ju liksom det här med skåpsluckor och öppna, stänga, gångjärn, handtag var 

man sätter nyckeln någonstans och hur en nyckel kan fungera och vattenkranen med vattnet som 

rinner ner i avloppet”. Förskollärarna menar att pedagogernas uppgift är att sätta ord på tekniken 

så att barnen börjar fundera och kanske tar det ett steg längre. Förskollärarna arbetar mycket med 

kommunikation, ZPD och scaffolding. Genom att t ex sätta ord på tekniken och använda tekniska 

begrepp ”knuffar” och stöttar de barnen i lärprocessen och vidare till djupare förståelse. 

Dessutom lyfter förskollärarna att vardagsteknik är lösningar på problem i vardagen. Att stöta 

på ett problem i verkliga livet eller via fiktiva figurer i sagor och försöka komma på en lösning. 

Förskollärarna menar att de inte lägger någon djup kunskap bakom den teknik de presenterar utan 

tar det mest grundläggande. Barnen får bearbeta upplevelsen individuellt, vid nästa tillfälle 

snappar de upp något annat som sedan bygger en helhet. Istället för djup kunskap försöker 

förskollärarna arbeta med upplevelsepedagogik, att aktivera och uppleva med alla sinnen; titta, 

känna, smaka, lukta, undersöka, pilla. Att de små barnen tar till sig av teknik är förskollärarna 

inte helt säkra på ”Ja, säkert veta vad de förstår det kan vi ju inte helt enkelt vara, eftersom de 

ofta inte kan prata särskilt mycket”. Men trots brist på kommunikation kan de se att barnen leker 

lekar som involverar den teknik som tidigare presenterats och på så sätt faktiskt bearbetar 

innehållet. Förskollärarna försöker skapa en medvetenhet framför faktisk förståelse av hela 

systemet. De menar att den stora helheten är av mindre betydelse i sammanhanget. De 
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exemplifierar både barnens förståelse och medvetenhet genom arbetet med sången I ett hus vid 

skogens slut: 

Sista veckan har vi plockat fram lite mer ”I ett hus vid skogens slut” som 
vi kan sjunga till lite i advent innan vi ska ha adventsfika. Och då är det 
spännande det här med att knacka och öppna och se ja, det fanns faktiskt 
gångjärn på det huset. Då hade vi ett hus och tomten skulle titta ut men vi 
såg inte tomten. Tomten hade glömt att tända lampan, vad ska vi göra då? 
Då var vi tvungna att gå ut och köpa en liten ljusslinga med batteri så vi 
kunde tända lampan. Så det är så det utvecklar sig. […] Ja, så de blir 
medvetna om att det krävs en lampa, sen att de inte vet att det tillhör ett 
helt långt system, var elen kommer ifrån, utan det tillhör liksom 
lampknappen vi är vid. 
 

 I exemplet med lysknappen så menar förskollärarna att de små barnen förstår sambandet 

knappen-tända-släcka, men inte hur det egentligen fungerar med el etc, men att det räcker så. 

Beträffande de större barnen, 3-5 år, och deras tillgodogörande av teknik får förskollärarna 

signaler från vårdnadshavarna om att barnen hemma pratar om teknikupplevelser som skett på 

förskolan. 

Teknik som process 
Temat teknik som process handlar om att förskollärarna har ett resonemang om teknik som 

visar sig vara just teknik och själva konstruktionen och funktionen, hur något är uppbyggt för att 

fungera – en process. Hur fungerar ett gångjärn och var sitter de? Hur fungerar en dörr med hjälp 

av gångjärn? Även byggteknik nämns som teknik i meningen hur man bygger.  

Vi har gått runt i huset och tittat var gångjärn finns. En del tog fel på 
gångjärn och handtag. Men vi sa ingenting, utan det får de komma 
underfund med det så småningom. 
 

Tillsammans med barnen försöker förskollärarna göra barnen uppmärksamma på hur 

konstruktionen bäst kan göras i bygget för att nå bäst hållfasthet i en konstruktion. Förskollärarna 

gör barnen uppmärksamma på funktionalitet och konstruktion framför färdig produkt och 

personligt utförande/metod. Förskollärarna uppmuntrar barnen att undersöka och hitta olika 

lösningsmetoder som leder till förfinade konstruktioner: ”Hur får jag ihop de här materialen? Ska 

jag limma eller tejpa eller hur ska jag sätta ihop det här så det håller?”, fokus är på processen 

framför produkten. Förskollärarna försöker göra barnen uppmärksamma på det lilla runt omkring 

dem och ibland rättar de inte om barnen har uppenbart fel utan låter det ta sin tid och de får 

upptäcka tekniken själva. Även i denna lärsituation är det mycket ZPD och scaffolding när 

förskollärarna uppmuntrar barnen till vidare utforskande. Att inte direkt rätta barnen utan de får 

upptäcka tekniken själva visar på att förskollärarna inte agerar experten som har alla svar, utan 

stöttar i lagom dos. 
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Teknik som artefakt 
Då det gäller temat teknik som artefakt kan det beskrivas genom att förskollärarna talar om 

detta, på två olika sätt. I vissa resonemang är artefakten ett avancerat mekaniskt/elektroniskt 

verktyg som de använder sig av i verksamheten, så som lärplatta, kamera, ägg2. Den andra 

sortens artefakt är enklare mekaniska verktyg i form av sax, hjul, gångjärn etc. Med dessa 

vardagliga enklare artefakter studeras funktionen sett ur ett mer grundläggande perspektiv, 

mekaniken bakom funktionen. Att saxen är hävstänger, gångjärnets funktion i vardagen och 

hjulet som en av de enkla maskinerna.  Att se på teknik på dessa två olika sätt blir betydelsefullt 

om avsikten med artefakten är nyttjande eller didaktiskt. 

De enklare mekaniska prylarna är lättare att relatera till och använda som utbildningsverktyg 

inom teknik, medan de mer avancerade artefakterna kan vara lättare att tolka som ett 

utbildningsverktyg i sig. Tillgången till en teknisk artefakt har i sig ringa betydelse för det 

tekniska lärandet. Varje artefakt har sin pedagogiska uppgift/tillämpning och blir först då 

betydelsefulla för det tekniska lärandet. Exempelvis så lär sig inte ett barn teknik genom att man 

sätter en sax i handen på det och får klippa isär ett papper. Det är först när man diskuterar saxens 

funktion med hävstänger och gångjärn som det blir ett tekniskt läromedel. Detsamma gäller för 

en lärplatta där barnet inte lär sig teknik genom att spela eller titta på en film, utan det är först när 

spelet/filmen har ett teknikpedagogiskt innehåll som det blir ett tekniskt läromedel. 

Medvetenhet och osäkerhet 
Medvetenhet och osäkerhet är ett tydligt tema som framkommer i materialet. Förskollärarna 

kan dels kategoriseras som medvetna då de till exempel beskriver olika naturvetenskapliga 

experiment men är relativt medvetna om att det just är naturvetenskap och inte teknik. Likaså 

berättar de om kemiska experiment, som egentligen handlar om olika vätskors lösningsförmåga. 

Även där har de vetskap om att det inte är teknik men betonar att de ju har alla de andra målen i 

läroplanen att arbeta efter också, inte bara teknik trots profilering. 

[…] man blandar olika vätskor. Det är lite mer naturvetenskap kanske, 
men det handlar om att hälla i sirap att det lägger sig längst ner, sen 
häller man i olja och det lägger sig ovanpå, sen häller man i vatten och 
det lägger sig i mitten. Sen lägger man då i olika saker som flyter i de 
olika skikten då. 
 
Ambitionerna är relativt höga men det ska gå ihop med liksom all 
verksamhet inte bara teknik. Även om den finns runt i kring oss hela tiden 
så finns ju alla de andra målen också i läroplanen som ska hinnas med. 

En annan indikation på att förskollärarna är medvetna om vad teknik i vardagen innebär är att 

de allt som oftast ger exempel på enkla tekniska artefakter, såsom sax, gångjärn etc. Likaså talar 

                                                 
2 Ett "ägg" (webb-ägg) är en webbkamera med förstoringsmöjligheter, som via USB kan kopplas till dator/laptop. 
http://www.hos.se/produkt/web-ägget-usb/217  



19 
 

förskollärarna om artefakters konstruktion och funktion framför artefakters användning. Jämför 

det med att referera till teknik i vardagen som enbart t ex elektroniska verktyg/IKT. Elektroniska 

verktyg är förvisso också teknik i vardagen, men oftast mer ur ett användarperspektiv snarare än 

ur ett tekniklärande perspektiv. Barnen använder den tekniska artefakten enbart som ett verktyg 

istället för att också undersöka konstruktion/funktion. Som exempel så fotograferas med kamera, 

hur kameran är konstruerad undersöks inte. 

Dels kan förskollärarna till viss del kategoriseras som osäkra. Trots att de frekvent arbetar 

med teknik är de ibland osäkra på teknik och teknisk funktion. Inför arbetet med gångjärn hade 

de till exempel i arbetslaget diskuterat om leder (t ex armbågen) var teknik, för att ha det som 

arbetstema. Gemensamt hade de dock kommit fram till att vissa leder inte är teknik. Istället kom 

de på det närliggande gångjärn, som sedan blev projektet. Förskollärarna berättar även att de 

använder och benämner rätt begrepp i lärandesituationer, intervjuerna påvisar dock att rätt 

tekniska begrepp ibland inte används. Det tydligaste exemplet på ett fatalt begreppsmisstag 

skedde i diskussionen om magnetism, där förskolläraren i intervjun talade om att magneter 

repellerar respektive ”appellerar” [sic!]. Det korrekta begreppet är repellera och attrahera. 

Att organisera lärande kring teknik 
En återkommande ämneskategori i empirin är hur tekniklärandet organiserades. Allmänt 

framkom att läroplanens två teknikmål tydligt styr verksamheten.  

De är med överallt i allt och det måste de vara här, det kan man inte välja 
bort eftersom vi ju är en teknikförskola. 
 

En av förskollärarna poängterar att de måste ta hänsyn till och hinna med de andra målen 

också men att det är de teknikinriktade som genomsyrar arbetet. Vidare informerar en 

förskollärare om att de har i uppdrag av kommunen att lyfta flickorna lite extra vad gäller teknik, 

men att tanken egentligen är att få alla barn intresserade och bli nyfikna, för att befästa 

teknikintresset och grundlägga en positiv syn på teknik. 

Vid granskning av empirin framkom att förskollärarnas tal om lärande om teknik kretsade 

kring tre områden; hur de arbetar med teknik, vad de gör i praktiken i verksamheten samt vilket 

material de använder, dessa redovisas nedan. Teknik i praktiken exemplifieras genom 

beskrivning av tre projekt förskollärarna arbetat med på förskolan. Dessa projekt utgör 

underkategorier i temat. Likaså kunde materialval delas in i fyra underkategorier; autentiskt 

materiel, återvinningsmaterial, lärplatta samt tekniklådor, 

Arbete med teknik  
När pedagogerna arbetar med vardagsteknik så innebär det att de stannar upp i vardagen och 

reflekterar över hur saker fungerar, vad det är gjort av och hur det är konstruerat. Urvalet av 
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vardagsteknik är enkelt, de tittar på det de kommer över och som finns i barnens omedelbara 

närhet i kombination med barnens intressen. Det kan t ex vara allt från tidigare nämnda gångjärn 

till saxar och teknik som återfinns i på- och avklädningssituationer. Det är även lätt att förbigå 

den teknik som finns vid skötbordet så som höj- och sänkbart bord, vattenflöden i handfat och 

toalett, pedalhinken etc. 

Med ett litet barn blir förklaringar och modeller grundläggande. Arbetet blir mycket av typen 

jämförelser, upplevelser och funktion. Jämförelserna blir av typen storlek, tyngd, material etc. 

Med upplevelser åsyftas att aktivera alla kroppens sinnen, syn, känsel, hörsel, lukt och smak. 

Förskollärarna menar att upplevelsepedagogik är det bästa för mindre barn, ”att använda, att man 

upplever någonting, ser nånting och det gör man med sinnena”, att på det sättet presenterar 

verkligheten. 

Rent allmänt så försöker de bryta ner tekniken i mindre beståndsdelar för att hitta det enkla 

och från det förstå och berätta om både funktionen och mekaniken bakom. De är noga med att 

poängtera att de använder rätt terminologi med barnen oavsett ålder, även om/att de inte förstår 

innebörden. ”Vi säger friktion. Alltid fastnar det hos nån. Eller vi säger hållfasthet, eller vad det 

nu kan vara för begrepp”. Dock klargörs att de inte behöver förklara ingående om hur tekniken är 

beskaffad, då syftas främst på fysikaliska och kemiska fenomen, därför att de arbetar med små 

barn och att det inte behövs då. Utan att pedagogerna går in på för komplicerade tekniska detaljer 

så är pedagogerna med och sätter ord på det som barnen uppmärksammar och beskriver vad 

barnen undersöker. Detta är enligt scaffolding och ZPD där den mer kompetenta hjälper den 

behövande att komma vidare på en nivå som klaras av. Det får inte blir för svårt. Om för 

komplicerade tekniska termer används läggs nivån för högt och istället för att hjälpa barnet över 

”tröskeln” hamnar barnet i den ”svåra zonen”. Hellberg och Elvstrand (2013) och Senesi (1997) 

menade på pedagogers osäkerhet vad gäller kunskap om begrepp och att sätta ord på tekniska 

fenomen. Med förskollärarnas resonemang behövs inte någon djupare kunskap om detta bara 

pedagogerna är närvarande och beskriver barnens upptäckter. 

Ibland arbetar pedagogerna med hela gruppen barn, företrädesvis i samlingar, där de 

presenterar materielet på ett spännande sätt. De understryker att själva presentationen är viktig. 

De menar att ligger materielet i en anonym påse så tappar barnen intresset redan innan de startat. 

Materielet upplevs inte som spännande. Därför satsar pedagogerna på att införskaffa 

intressanta/fina askar, skrin eller lådor. När gruppen blivit introducerad för materielet tar 

personalen en liten grupp barn, max tre personer, för noggrannare utforskning och fördjupning. 

Då sitter de i ett avgränsat rum och utforskar tillsammans med hjälp av andra verktyg så som t ex 

lärplattan. I vissa fall kan de tidigare ha varit ute och tittat på och fotograferat intressanta saker 

utanför förskolan. I andra fall är det konstruktion med exempelvis Duplo eller annat material som 
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gäller. Andra arbetsmetoder förskollärarna och pedagogerna använder sig av är blädderblock där 

de tillsammans med barnen sammanställer barnens frågor inom projektet. Sedan betar de av fråga 

för fråga genom att diskutera, titta, konstruera med mera. De äldre barnen går på studiebesök om 

det är möjligt och genomförbart. Lärandesituationerna i teknik sker företrädesvis i interaktion 

med varandra, i enlighet med den sociokulturella teorin. 

Förskolan arbetar med något de kalla tekniklådor, något de utarbetat själva, dessa finns i två 

varianter. En större som återfinns i det gemensamma lekutrymmet samt små som varje avdelning 

förfogar över själva. Innehållet i de små lådorna byts då och då ut, i den meningen att hela den 

lilla lådan på avdelningen byts, medan de stora gemensamma lådorna förblir intakta. Dessa lådor, 

stora som små, tas fram till samlingar men också till barn som behöver lugnas ner eller själva 

känner att de behöver ta det lugnare en stund. Barnen arbetar aldrig ensamma med lådorna utan 

alltid tillsammans med en vuxen. Tekniklådorna är ett lärandematerial som syftar till ökad 

förståelse för teknik, inte ytterligare en leksak att förströ tiden med. Personalen gillar sina 

tekniklådor då allt material till en aktivitet är samlad på ett ställe. ”Man slipper jaga runt och 

plocka ihop alla komponenter själv utan: Här är det! Här finns det en beskrivning. Ja! Bra!”. 

Precis som samlingar och gruppaktiviteter sker arbetet med tekniklådorna i enlighet med den 

sociokulturella teorin då samtal och diskussioner om materielet sker i interaktion med andra, 

dessutom med en mer kompetent (pedagogen) i ledningen. Stables (1997) rekommenderar i ett av 

sina nyckelområden att pedagoger ska arbeta fram färdiga aktiviteter, som de är förtrogna med, 

precis som förskolans pedagoger gjort. 

Förskollärarna tar hjälp av varandra i processen att komma på nya aktiviteter. De delar med 

sig av och tipsar om sina erfarenheter. Det är dock inte bara att ta tipsen rakt av utan de måste till 

exempel anpassas till barngruppen och dess individer samt personalstyrkans förutsättningar och 

kompetens. Detta överensstämmer med samtliga teoretiska begrepp; interaktion och 

kommunikation, scaffolding och ZDP. Arbetslagen interagerar, stöttar och kommunicerar med 

varandra i arbetet med att komma på nya aktiviteter. De hjälper varandra och barnen framåt enligt 

ZPD. Likaså kan Stables (1997) nyckelområde härledas då dessa säger att pedagoger ska 

samarbeta och hjälpas åt att vidarutveckla sig själva och materielet de använder. 

Förskollärarna ser många möjligheter med teknikarbete men också en del svårigheter. Den 

största svårigheten anser de vara att vuxna lägger nivån för högt. Det är en fallgrop som de måste 

se upp med. De medger att de inte alltid lyckas i sitt arbete, att det inte blir som de tänkt sig, men 

att de tar med sig den erfarenheten till ett annat tillfälle. Enligt ZPD ska pedagoger lägga nivån 

lite högre än barnets kapacitet men likväl så lågt att det ändå kan klara av uppgiften. Det som 

förskollärarna upplever är svårigheter är att de lägger nivån mycket högre än barnets kapacitet 

och att uppgiften helt enkelt blir för svår trots scaffolding. En annan krävande del som 



22 
 

förskollärarna, som arbetar med 1-3-åringar, upplever är att de upprepar samma teknikaktiviteter 

år efter år när det kommer nya ettåringar till förskolan. 

Då liksom backar man ju bandet så tar vi det en gång till. Ibland känns 
det som att man skulle vilja följa med dem… lite fortsätta på det, vad de 
här äldsta barnen har kommit på och inte köra om, eller att de skulle 
behöva börja på nåt annat, utan de skulle kunna fortsätta. 
 

Då förskolan är relativt ny är inte alla arbetsmetoder inarbetade, men det finns en vision om 

att avdelningarna ska samarbeta mer med projekt och att barnen vid avdelningsbyte kan fortsätta 

sin förståelse för teknik utan onödig upprepning. Detta sätt att organisera lärandet i verksamheten 

kan även det härledas till scaffolding och ZPD, eftersom barnen med detta sätt att tänka kring 

lärandet ska uppmuntras att utveckla sitt lärande genom att ”knuffas” vidare istället för 

upprepning av samma aktiviteter. 

Teknik i praktiken 
Under temat teknik i praktiken framkom flera underkategorier så som rörelse, maskiner och 

gångjärn/dörrar. Hela förskolan arbetar tematiskt där det övergripande projekttemat är ”Hur 

funkar det?” där sedan varje avdelning har sitt eget arbetsprojekt och vinkling. Via projekt 

uppmärksammas enkla maskinerna som lutande planet, skruven, kilen och hävarmen. Frågor som 

ofta ställs för att utforska och lära sig om teknik, oavsett projekt, är de didaktiska frågorna vad, 

var, hur och varför. Exempel på projekt och hur de arbetat med dem följer nedan. 

Projekt rörelse 
 Då det handlar om rörelse så var det något som utforskades under ett särskilt projekt då 

barngruppen var ny. Projektet handlade om att rörelse ofta utforskas spontant och med den egna 

kroppens funktion och förmåga att röra sig, glädjen i att röra sig. På en teknikförskola fortsätter 

arbetet sedan med att undersöka hur olika leksaker rör sig. Det fanns saker som var tvungna att 

dras fram, de som kom i rörelse via det lutande planet och så fanns det föremål som drevs med 

batteri. Vidare introducerades barnen i begreppen kring enkla maskiner. Fritt tolkar jag det som 

att de pratade om och undersökte skruven, hjulet, lutande planet, blocket, kilen och hävstången, 

de sex enkla maskinerna som har med viss rörelse att göra.  

Projekt maskiner 
Maskiner var något som gavs betydelse och utgör på så sätt en underkategori i 

samband med det som kallas teknik i praktiken. Det visade sig att det område som 

maskiner kommer ur var barnens intresse för de skyliftar som finns i området då 

bostäder renoveras. Att utgå från barnens intresse samstämmer med läroplanens 

intentioner om hur verksamheten i förskolan ska bedrivas (Lpfö 98, 2010). 
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”De höll på med skylifts sen i höstas då… och nu ska vi gå in på 
grävskopor på byggarbetsplatser och så och då tittar vi på olika 
hävstångor [sic!] och som gör att det finns hydraulik i dem” 
 

Pedagogerna har varit ute med barnen i området och tittat på och fotograferat skyliftar och 

jämfört de med varandra och kommit fram till att det finns olika varianter. De identifierade 

bomlift och saxlift och jämfört hur de på olika sätt fungerar och rör sig. Förskollärarna har i 

enlighet med scaffolding och ZPD gjort barnen uppmärksamma på de olika varianterna av liftar 

samt stöttat barnen i lärandet om de olika liftarnas funktion. Förskollärarna har visualiserat 

saxliften genom att med hjälp av träspatlar, lim och påsnitar bygga konstruktionen och visat 

likheten med en vanlig sax. Genom den konkreta konstruktionen kunde de visa att saxliften 

endast rör sig uppåt och nedåt i jämförelse med bomliften som kan rotera och förlängas. De mer 

kompetenta stöttade barnen i rätt riktning för att uppmärksamma olikheterna. 

För att barnen skulle kunna bearbeta upplevelsen och få fram tekniken med maskinen har de i 

samlingar pratat om de fotografier som togs med hjälp av lärplattan och barnen har enskilt fått 

välja tre bilder och göra ett PicCollage3 av dessa. Barnen har byggt egna skyliftar med hjälp av 

Duplo, de har målat en väggmålning och i tidningar med maskiner identifierat skyliftarna och 

klippt ut dem. Det har förekommit varierad kommunikation om ämnet både barnen sinsemellan 

men också med mer kompetenta personer, helt i linje med Lev Vygotskys sociokulturella teori 

med scaffolding och ZPD. Efter skyliftar övergick projektet till att, på samma sätt som skyliftar 

undersöktes, utforska grävskopor på byggarbetsplatser. Här lyfte pedagogerna hävstänger och 

hydraulik. 

Projekt gångjärn/dörrar 
Saker som fanns nära i verksamheten skapade ett särskilt underlag för att koppla till teknik. 

Ett typiskt exempel på teknik i praktiken eller så kallad vardagsteknik utgörs av gångjärn. Det var 

ett projekt samtliga avdelningar på förskolan haft. Projektet valdes av personalen på förskolan 

inför ett besök av Skolverket. Inför projektet involverades vårdnadshavarna genom att de ombads 

att skänka de gångjärn de hade hemma som inte behövdes.  

Hur funkar en dörr? Ja, det finns ett handtag, det finns ett nyckelhål ofta, 
det finns gångjärn. Man tittar lite närmare på alla såna saker. Just nu har 
vi en småbarnsavdelning och en storbarnsavdelning som har samma tema 
– Tema Hus 

Barnens uppdrag var att jämföra olika slags gångjärn, att alla har samma funktion men inte 

ser lika ut d v s inte är utformade på samma sätt. Barnen tittade, höll, kände, öppnade och stängde 

dem. Det utformades en ”gångjärnsjakt”, där barnen letade både utomhus och inomhus efter 

gångjärn, de fanns på både skrin, glasögon och dörrar. Bland annat diskuterades gångjärnens 
                                                 
3 PicCollage är en app i vilken enkla kollage kan skapas med hjälp av bilder, text, mönster och stickers.  
 http://pic-collage.com/ 
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funktion på dörrar. Återigen är pedagogen den mer kompetenta som stöttar, leder och utmanar 

barnen likt scaffolding för att komma vidare i projektet och leta efter gångjärn på nya platser. 

Med de här allra minsta barnen har det varit ganska mycket öppna och 
stänga. Men fokus har vi haft lite på gångjärn som vi presenterade, barnen 
själva valde hela dörren om man säger. 
 

Eftersom pedagogerna ofta arbetar efter barnens intressen, som är förenligt med läroplanens 

mål, mynnade huvudfrågan på en av avdelningarna ut i projektet dörrar, varför teknikfokus på 

denna småbarnsavdelning flyttades lite till hela dörrens funktion och utseende, hur den öppnades, 

vad som kunde finnas bakom en stängd dörr etc. Här var det lätt för pedagogerna att spinna 

vidare på ämnet i och med att de läste den gamla klassiska boken Knacka på! av Anna-Clara 

Tidholm (1992/2012). De knackade på olika dörrar för att se vad som dolde sig bakom, de tittade 

på olika dörrar, en del hade fönster andra inte, de tittade och kände på material de var gjorda av 

och mönster de hade etc. 

Materialval 
Materialval är ytterligare ett tema som visar sig tydligt i denna studie. I empirin 

utkristalliserades ett antal återkommande materiel; autentiskt materiel, återvinningsmaterial, 

lärplatta och tekniklådor, dessa utgör underkategorier i temat. 

Allt arbetsmaterial måste anpassas till barnens ålder där de minsta måste ha ofarligt materiel 

som av hälsoskäl är okej att slicka på samt är tillräckligt stort för att inte sättas i halsen. Det är ju 

allmänt känt att små barn stoppar saker i munnen. Ju äldre barnen är desto större blir urvalet av 

potentiellt arbetsmateriel. Förskolan använder sig av både riktigt (autentiskt) materiel och 

symboliskt materiel. Symboliskt materiel kan vara allt från papper, snöre och knappar till 

återvinningsmaterial så som plastburkar, glasspinnar och korkar. Övrig materiel som används för 

att utforska teknik är via böcker vars innehåll kan dissekeras och brytas ner till relevant nivå. 

För att urskilja och förklara teknik används också viss extern samverkan genom att de går på 

museum och studiebesök på arbetsplatser. De rör sig också ute i samhället där de kan upptäcka 

och studera variationen av till exempel maskiner, dörrar etc som inte kan göras inom förskolans 

domäner. 

Autentiskt materiel 
Autentiskt materiel framställdes som ett av de mest relevanta materielen i arbetet med teknik 

och är således en underkategori till temat materialval. Exempel på autentiskt materiel är gångjärn, 

hänglås, maskiner så som skylift, saxar, dörrar etc. allt som finns runt omkring oss i form av 

funktionella artefakter och verktyg. Det är i många fall svårt att ersätta autentiskt materiel vilket 

illustreras bra av hur en av förskollärarna uttrycker sig ”alltså gångjärn är ju gångjärn”, 

underförstått undrar hon vad annat de skulle ha visat. Men det sker ju att de ska konstruera något 
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till exempel ett eget gångjärn, då används andra typer material, i detta fall kan kartong och en 

läderbit passa bra. 

I bygg- och konstruktionsleken har de till exempel material från byggarbetsplatser. Riktig 

byggmateriel som kommer till användning/återvinns till förskolan istället för att kasseras. 

Samtidigt som de får det är materialet så känner de sig begränsade i valet av material på grund av 

samhällets säkerhetsbestämmelser. De skulle vilja ha mer ”som förr” men allt ska vara ”så 

ofarligt” nu.  

En dröm är ju att mera ha en bygghörna som det fanns förr. Med mycket 
material med spikar och hamra och bygga. Men de har ju försvunnit på 
vägen med alla säkerhetsaspekter som finns. 
 
Ja, det känns svårt ibland. Oj, får man lov att använda det här? Även om 
man vill undersöka saker inne, man får ju till exempel inte titta efter för 
mycket i telefoner och så vidare. 
 

Det som styr materialvalet de använder nu är förvaringsmöjligheten, hållfastheten och 

säkerhetsaspekten. De måste enkelt kunna förvara och ta fram materialet, det får inte gå sönder 

för lätt och framförallt så får ingen skada sig på det. 

Återvinningsmaterial  
Även återvinningsmaterial nämns flertalet gånger i empirin och anses som viktigt material i 

arbetet med teknik, framförallt när något ska konstrueras av barnen själva, därför utgör detta en 

egen underkategori till materialval. 

Återvinningsmaterial är materiel som tidigare använts till något men som inte längre är i bruk 

för det ursprungliga ändamålet. Materialet används till något annat och återbrukas. Förskollärarna 

beskriver att de använder sig av så mycket återvinningsmaterial de kan. De bygger med tomma 

mjölkkartonger, gör lavalampor av PET-flaskor, bygger med plastburkar och skapar i kartong och 

papper. Det som inte explicit uttalas är att detta är ett billigt material för förskolan att använda. 

Materialet följer med en annan inköpt produkt och skulle om det inte återvanns slängas. 

Tillgången till en del av materialet, så som t ex mjölkartonger, finns hela tiden och upphör inte 

eftersom mjölk konsumeras dagligen på förskolor. 

De äldre barnen (3-5 år) har inget färdigt material som Duplo eller Lego i sin bygglek. Istället 

får de konstruera med cylindrar och rör, träplattor och andra rester från byggarbetsplatser. 

Lärplatta 
Även lärplattan (mest känd som iPad) är materiel som kan användas i utforskande av teknik, 

vilket nämns av förskollärarna och utgör därför en underkategori till materialval. En av 

förskollärarna berättar att de försöker hitta och arbeta med kreativa appar och tipsar om appen 

Pettsons Uppfinningar som i allra högsta grad handlar om teknik. I appen ska man med hjälp av 
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givna materiel sätta samman och konstruera så att Pettsons maskiner och uppfinningar fungerar. 

Dessa maskiner och uppfinningar bygger på kedjereaktioner och har inte sällan en mekanisk 

aspekt då de inbegriper drivande kugghjul. Vidare beskriver förskollärarna att de använder 

lärplattan som ett multiverktyg för både barn och anställda. Lärplattan används exv som kamera, 

dokumentation, faktasökning och som förströelse vilket de lite motvilligt erkänner. 

Tekniklådor 
Underkategorin tekniklådor utgör en egen rubrik under materialval i egenskap av föredömligt 

utformat lärandemateriel. Denna form av materiel föreslås av tidigare forskare bland annat 

Kilbrink et al. 2014, Lewis, 2008, Stables, 1997 och Tu 2008. Förskolans anställda har något de 

kallar tekniklådor som de har som underlag i vissa aktiviteter med barnen. Det finns två varianter, 

en stor och en liten. Läs mer om arbetet med dess lådor under temat och rubriken ”Arbete med 

teknik”. Materialet i dessa lådor är skiftande. De stora lådorna är ganska statiska innehållsmässigt 

medan de små fungerar som inspirationsmaterial varför innehållet byts ut då och då. De stora 

lådornas innehåll härleds till de enkla maskinerna, som exempel kan nämnas ”mekaniska lådan” 

som bland annat innehåller en platta med åtta piggar och 20 kugghjul i 

olika storlekar (Bild 1). Uppgiften är att placera ut kugghjulen så att alla 

kugghjul snurrar när det första kugghjulet sätts i rörelse. Förskollärarna 

förklarar att denna låda är bra att ta fram när de ska förklara hur till 

exempel mekaniska leksaker fungerar. I lådorna finns även korta 

instruktioner och information med viktiga begrepp att använda i arbetet 

med innehållet. 

Förutom ”mekaniska lådan” finns ytterligare lådor med annat 

innehåll: 

• Skruv – skruvar och muttrar, burkar med lock, en träskruv, skruvmejslar 

• El – Lampor, dioder, sladdar, batteri, ficklampor 

• Magnetism – PET-flaskor med olika innehåll både magnetiskt och icke magnetiskt 

material, stavmagneter, skruvar och spik 

Tekniklådorna är under uppbyggnad och utveckling och visionen är att det ska finnas en hel 

rad med användbara lådor i framtiden. 

Ambitionen är, trots att vi inte hunnit så långt, är att vi ska ha ett gäng 
färdiga lådor som det bara är att plocka, där det finns dels teknikgrejer 
och dels kemiexperiment till exempel lavalampor och vulkaner och annat 
som… att alla grejer finns i samma låda så att det bara är att ta för sig. 
Det är målet, men vi har bara precis startat och stoppat ner saker i 
lådorna. 
 

Bild 1 
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Ur citatet kan utläsas att arbetet med tekniklådorna är under uppbyggnad och att 

förskollärarna har visioner och tankar om innehållet samt hur de ska användas i verksamheten. 

De vill ha materialet samlat på ett ställe och att lådorna är kompletta och färdiga att använda. 

De små tekniklådornas innehåll bygger på utforskande. Det finns lådor med: 

• Olika former av lås; lås på en kista, hänglås, kodlås m m. 

• Ljus/reflektion – ficklampor, reflexer, prismor och spegel att göra solkatt med. 

• Magnetism – magneter och behållare med järnfilspån 

Pedagogerna gillar tekniklådorna av många skäl, men främst för att allt finns samlat och de 

slipper samla in material från olika platser i huset. De gillar också att det finns en liten 

handledning i varje låda så viktiga begrepp inte förbigås. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att pedagogerna täcker in och använder sig av alla 

sorters materiel och material de kommer över. Autentiskt materiel faller sig naturligt att använda 

eftersom de är svåra att ersätta. Även om de går att efterlikna med hjälp av andra konstruktioner 

så är ett gångjärn ett gångjärn, som förskolläraren uttrycker det. Dessutom finns många tekniska 

uppfinningar i barnens omgivning. Återvinningsmaterial är billigt då de får det till skänks eller 

som följdmaterial till annan produkt och finns ibland i obegränsad tillgång. Lärplattan är ett 

komplement till övriga aktiviteter och projekt och används som ett verktyg. Tekniklådorna som är 

under uppbyggnad täcker in många delar av teknikämnet från mekanik och el till rörelse, ljus och 

magnetism. Användandet av materielet ovan bygger också på att förskollärare och andra 

pedagoger är förtrogna att använda materielet och har kompetens att berätta/lära om innehållet 

och tekniken. 

Teknisk kompetens hos pedagoger 
När förskollärarna talade om teknisk kompetens kunde två olika aspekter urskiljas; den egna 

förmågan samt kompetensutveckling, vilka utgör egna teman under ämneskategorin teknisk 

kompetens hos pedagoger. 

På frågan vad som är svårigheten med att arbeta med teknik i förskolan svarar en av 

förkollärarna: 

Alltså jag tycker det är bra om all personal söker sig dit av egen vilja. 
Annars kan det bli så att man tänker att ”nämen att det här kan inte jag” 
och då kanske man drar sig undan på nåt vis. 
 

Här kan man ana att denna förskollärare troligen har arbetat med kollegor som inte varit 

speciellt intresserade av teknik och på grund av det dragit sig undan och på det sättet blivit en 

antagonist i teknikarbetet. För att motverka detta behövs kompetensutveckling så att alla är trygga 

i ämnet. Förskollärares intresse för teknik har stor betydelse för barnens utveckling och lärande i 

teknikämnet. Teknikämnet ligger inom den proximala utvecklingszonen för den 
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teknikointresserade förskolläraren, där den mer intresserade och kompetenta förskolläraren bör 

stötta, likt scaffolding, för att skapa och uppnå den kunskap som saknas. Även fyra av Stables 

(1997) fem nyckelområden kan härledas till detta att pedagoger ska interagera med varandra för 

att utvecklas (se teoriavsnittet). 

Egna förmågan 
Egen förmåga blir ett eget tema då det skiljer sig mot förvärvad kompetens och fortbildning 

på det sätt att det inbegriper hur personen själv uppfattar sin kunskap och erfarenhet om ämnet, 

egenskaper de tycker sig ha och det intresse som finns, utan ytterligare kompetensutveckling.  

 Förskollärarna har innan anställningen på teknikförskolan haft en anonym inställning till 

teknik. Ingen av dem har arbetat specifikt med teknik och sökte sig till den teknikprofilerade 

förskolan av olika anledningar, men mest för att det verkade spännande. En förskollärare ville till 

exempel utmana sig själv. Hon hade ingen erfarenhet av arbete med teknik och tänkte ”att det kan 

jag inget om, å så”, hon tänkte att det mest handlade om ”skruva, mekanisera, och verktyg, 

konstig fysik å sånt där som man inte fattade nånting av, och sådär”. Teknik för små barn visste 

hon egentligen ingenting om då. En annan förskollärare hade läst naturvetenskaplig linje på 

gymnasiet men ansåg först inte detta relevant för sitt nuvarande arbete. Vid vidare eftertanke kom 

hon fram till att det nog var så att hon tänkte annorlunda på det vis att hon tidigare varit van att 

sätta upp hypoteser och göra antaganden. 

Tilltron på den egna förmågan att arbeta med teknik med barn samt urskilja vardagsteknik 

ansågs till en början vara medioker. Det som de nu ser som självklart och enkelt att urskilja hade 

de inte tänkt på, till exempel att saxens funktion är enligt hävstångsprincipen. Förskollärarna 

ansåg allihop att deras kompetens inom teknikämnet har ökat tack vare den anställning de har och 

den fortbildning de fått. 

Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling utgör ett eget tema eftersom det är kunskap som förskollärarna 

förvärvat genom sin yrkesroll, till skillnad från egen förmåga som beskrevs ovan. 

Det faktum att de arbetar på en teknikprofilerad förskola gör att det satsas lite mer på teknisk 

kompetens framför andra ämnen samt att de får lite mer riktad fortbildning i teknik i jämförelse 

med personal från förskolor utan teknikprofil. Förskollärarna tror att om förskolechefen är 

intresserad och driven i teknikfrågan underlättas möjligheten till kompetensutveckling till 

personalen. På denna förskola fortbildas personalen kontinuerligt genom deltagande på 

föreläsningar, workshops och studiegrupper samt det stora omtyckta samarbetet med den lokala 

teknikskolan. Teknikskolan hjälper dem inte bara med tips och idéer på vad och hur de ska arbeta 
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med teknik och små barn utan de hjälper också till att ta fram material. Mekaniklådan ovan (se 

bild 1, sid. 26) har producerats med hjälp av teknikskolan. 

Samtliga förskollärare vill ha fler utbildningsdagar, minst en dag varje termin, och helst på 

teknikskolan. Önskemål till förskolechefen att förlägga alla APT (arbetsplatsträff) till 

teknikskolan lades fram, men nekades.  

Ett handfast material att förhålla sig till, att få det i händerna och begripa 
det. Jag tror att det ökar förståelsen och tillgängligheten hos alla. Att man 
får något att hålla i inte bara en bok att läsa utan man ser praktiskt ”Aha, 
det är såhär!”. Att teknik inte behöver vara så krångligt. 
 

Förskollärarna efterlyser och vill ha mer praktisk utbildning dvs ett tydligt material att relatera 

till, där de får experimentera, fixa och trixa med materialet. Förskollärarna vill lära med alla sina 

sinnen och inte på traditionellt akademiskt manér dvs teoretiska studier. 

I dagsläget hinner förskollärarna glömma lite av innehållet på de fortbildningsdagar de får på 

teknikskolan. De tycker att innehållet är jättebra och vill ta med sig allt, men när de sedan några 

månader senare ska försöka plocka fram vad de lärt sig har lite kunskap fallit i glömska. 

Förskollärarna menar att de måste få ”påfyllning” av kunskap hela tiden, dels för att öka sin egen 

kunskap och fräscha upp minnet, men också för att ha förmågan att kunna utveckla 

teknikspecifika aktiviteter. I väntan på tid, möjlighet och nya studiedagar att öka sin kompetens 

vad avser teknik (studiedagar används även till kompetensutveckling inom andra ämnesområden) 

använder de sig av internet, framförallt Youtube och Wikipedia men tipsar också om UR.se. De 

menar att de lär sig jättemycket på det också, men att det inte är riktigt samma sak som att få göra 

själva.  

Jag kan hitta teknik i det mesta och det kan ju andra också komma på om 
man lyfter det på många olika sätt; facktidningar, utbildningar och 
specialkurser. Jag menar det här med lyftet har ju varit riktat ganska 
mycket mot matematik och språk, man kunde ha haft massor av tekniska 
färdiga kurser också. Lyft ännu mer liksom, utvecklas. 
 

Förskollärarna anser att pedagoger på ”vanliga” förskolor (de utan teknikprofil) måste öka sin 

medvetenhet för vardagsteknik, att tekniken finns runt omkring. För att göra detta föreslår de att 

det borde satsas på lyft likt det gjorts med matematik och språk4. Vidare tycker de att pedagoger 

måste gå samman och utbyta egna erfarenheter i exempelvis nätverk, vilket sammafaller med 

Stables (1997) åsikter om hur pedagoger bör öka sin kompetens och medvetenhet. 

Studiegrupper sinsemellan kan vara mellan arbetslagen här i huset eller 
arbetslag här ifrån och arbetslag från någon annan förskola. Och träffa 
man så flera gånger så lär man ju känna varandra på ett djupare plan och 
kan kanske vara ärligare i hur man uppfattar saker och ting, eller vad 

                                                 
4 http://skolverket.se/polopoly_fs/1.204965!/Menu/article/attachment/matematiklyftet_forskolan.pdf 
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man tycker kan vara jobbigt, berättar kanske inte den skönmålade bilden 
utan hur en dag faktiskt kan vara och de bekymmer man stöter på. 
 

En viktig infallsvinkel på komptensutveckling förskollärarna nämner är att anlita externa 

föreläsare. De menar att det är viktigt att få idéer och inspiration utifrån. Även att anordna 

workshops och studiegrupper, oavsett om det är interna, är viktigt då de ger möjlighet att prova 

att göra övningar själv. Här kan arbetslag, både inom en förskola men också mellan olika 

förskolor, inspirerar varandra och utbyta erfarenhet. Förskollärarna poängterar att träffarna bör 

ske upprepade gånger med samma arbetslag, detta för att fler träffar kan generera en djupare 

kännedom om motparten, vilket i sin tur kan resultera i ett ärligare förhållningssätt vad beträffar 

åsikter och upplevelser. 

Sammanfattningsvis kan sägas att förskollärarna genom sin anställning på teknikförskolan 

arbetat upp en tro på sin egen förmåga och tycker sig ha bra kompetens inom teknikämnet även 

om de generellt tycker att det alltid går att lära sig mer. De har även arbetat upp en förmåga att 

urskilja teknik i vardagen även om de initialt, med tanke på bakgrund, ansåg sig vara okunniga. 

Förskollärarna är mycket tacksamma över den komptensutveckling de får inom ämnet men 

önskar mer framförallt praktiskt handhavande. Även exempel på hur kompetensutveckling inom 

förskolans ramar kan ske ges och förklarar vikten av att hämta idéer från andra. 

Diskussion 
För att diskutera studiens resultat lyfts först och främst syftet fram. Syftet med denna studie 

är hur förskollärare på en förskola med utpräglad teknikprofil resonerar om sitt arbetar med 

teknik i verksamheten och deras arbete med vardagsteknik samt hur de urskiljer teknik i 

vardagen. Dessutom syftar studien till att redogöra för förskollärares syn på kompetens vad avser 

teknik samt i relation till barns lärande om teknik i förskolan. 

De tre problem som lyfts fram i inledningen är för det första pedagogers förmåga att 

identifiera teknik i vardagen, för det andra att pedagoger utifrån läroplanens skrivningar bör 

organisera någon form av teknikarbete i förskolan och för det tredje vikten av teknikkompetens 

för att kunna ordna teknikaktiviteter.  

Teknik i vardagen 
Pedagogers förmåga att identifiera teknik i vardagen ses som ett problem eftersom teknik kan 

definieras på olika sätt; som artefakt, verktyg, mekanik och så vidare eller att fokus läggs på fel 

saker (jmfr: handhavande resp. konstruktion). När pedagoger har olika synsätt på teknik uppstår 

problem när pedagoger ska urskilja tekniken i vardagen och sedan organisera ett lärande kring 

den. 
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Samtliga förskollärare i studien har genomgått en förändring i sitt sätt att se på teknik. Från 

att ha tyckt att det var svårt och krångligt till något enkelt och självklart. De identifierar teknik 

som lösningar för att förenkla vardagen och tittar på dess funktion och beskaffning. Siu och Lam 

(2005) menade att identifieringen av teknik ofta blir skev då fokus hamnar på artefakten och dess 

användning mer än dess konstruktion. Förskollärarna i min studie bevisar att det med kunskap 

och övning är möjligt att fokusera på konstruktionen istället för enbart användningen. 

Förskollärarna har reflekterat över sin yrkesutövning för att hitta den vardagliga tekniken helt 

enligt Tus (2006) rekommendationer. Genom vardagliga tekniska fenomen som ex. saxen, 

gångjärn etc. inspirerar de barnen till nya upptäckter. 

Förskollärarna är överens om att tekniken finns överallt bara man är tillräckligt uppmärksam, 

men poängterar att de har övat upp förmågan att urskilja denna. Turja et al. (2008) menar att 

fokus ofta ligger på den färdiga produkten när det gäller teknik. Förskollärarna definierar dock 

inte vardagsteknik som en produkt av en konstruktionslek utan är överens om att teknik är sådant 

som förenklar vardagen eller något som löser ett problem i vardagen, så som gångjärn, sax, 

lampor etc. Förskollärarna har ju rätt i sitt tänk men produkter är också teknik bara att det är mer 

avancerade. Färdiga tekniska produkter/artefakter består av flera tekniska lösningar som 

sammanfogats till en helhet. Dock är det möjligen enklare att förklara att saxen består av två 

hävstänger än att det krävs både kedja, hjul, drev, axlar etc för att en cykel ska fungera.  

Det är intressant att förskollärarna kommer fram till konklusionen att leder (exv fingrar) inte 

är gångjärn, eftersom de har precis samma funktion som gångjärn och dessutom i folkmun kallas 

gångjärnsled. Definitionen på gångjärn är att det är en axel med bara en frihetsgrad, de kan 

således bara röra sig på ett sätt (jmfr kulled med rotation). Förskollärarna är medvetna om att 

gångjärn är teknik men blir osäkra när de ska koppla funktionen till något annat än en artefakt. 

Kroppen relateras ofta till biologi, kan det verkligen vara kopplat till tekniska lösningar? Är detta 

ett tecken på att det är svårt att urskilja teknik trots att kunskap inom området är stort?  

En annan intressant iakttagelse är att förskollärarna säger att de använder rätt begrepp när de 

talar om teknik, de säger hållfasthet, hävstång, repellerar etc i tal med barnen. Under intervjuerna 

uppenbaras tre felaktigheter vad gäller terminologi, varav ett ganska grovt fel. För det första sägs 

”hävstångar” men hon menar ”hävstänger” (pluralformen av hävstång). Detta är i grund och 

botten ett grammatiskt feluttal och inte fel begrepp, men likväl fel benämning. För det andra, och 

mitt tycke det grövsta felet, sägs i en diskussion om magneter att dessa ”appellerar” och 

repellerar. Det korrekta är att magneter attraherar och repellerar, dvs dras emot respektive stöter 

från varandra. (Appellera betyder tilltala eller vädjan, om t ex hjälp.) För det tredje sägs, av mig, 

att knäleden är en gångjärnsled. Detta är inte helt korrekt då knät anses som en kondylärled som 

tillåter viss rotation av leden, vilket inte ett gångjärn/gångjärnsled gör. Dock ska nämnas att de är 
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ganska lika. Knäleden blir fel på grund av okunskap på detaljnivå. Den grammatiska felsägningen 

blir förmodligen felaktig för att respondenten sitter i en annorlunda kanske lite obekväm situation 

och ev känner sig lite stressad att svara ”korrekt” på spörsmålet. Att säga appellera istället för 

attrahera kan bero på bristande kunskaper inom området eller bara slarv och tillfällig 

”minneslucka”, det är svårt att avgöra då ämnet inte nämns fler gånger.  

I inledningen refererade jag till Bjurulf (2013), Hellberg och Elvstrand (2013), Mawson 

(2010) och Svensson (2011) som upplevde osäkerhet bland förskollärare och definition av teknik. 

Detta tycks inte gälla förskollärare på denna teknikprofilerade förskola. Trots ”snedstegen” ovan 

menar jag att dessa förskolärare enkelt kan urskilja och förstå vad vardagsteknik kan innebära. De 

refererar inte teknik som enbart en artefakt eller tillvägagångssätt utan oftare till något mekaniskt 

som har sitt ursprung i de sex enkla maskinerna (hjul, kil, skruv, lutande plan, hävstång och 

block) vilka har med rörelse att göra. Dessa förskollärare utforskar mekaniska konstruktioner 

med barnen istället för att enbart hänvisa till användandet av dessa som teknik. 

Att organisera lärande kring teknik 
Utifrån läroplanens strävandemål angående teknik kan urskiljas att pedagoger bör arbeta med 

teknik i förskolan. Om pedagoger tycker teknik är svårt, har svårt att definiera teknik eller inte vet 

hur teknikaktiviter kan organiseras blir det ett problem för barnens utveckling och lärande kring 

teknik.  

Att den största svårigheten med lärande om teknik enligt förskollärarna är att de riskerar att 

lägga nivån för högt för barnen visar att förskollärarna är medvetna om att de fungerar som 

”expert” enligt ZPD i den sociokulturella teorin (Trawick-Smith, 2010). 

Förskollärarna ger många fina exempel på projekt och aktiviteter de arbetat med (se avsnittet 

Teknik i praktiken) och bevisar därmed att det finns mycket teknik att utforska i en 

förskolekontext, något som även Bjurulf (2014) påtalar. Förskollärarna säger själva att de är bra 

på att urskilja vardagsteknik och att arbeta med det i verksamheten. Jag kan bara instämma. 

Genom alla exempel anser jag att inga tvivel råder över vad teknik i vardagen innebär och hur 

arbete med enkel teknik kan utformas, som jag efterlyste i inledningen. De nämnda exemplen är 

naturligtvis något de arbetat med under flera års tid och med all säkerhet arbetsmetoder de 

kommer återanvända.  

Att arbeta med teknik på denna teknikprofilerade förskola innebär inte användande av ett 

elektroniskt verktyg eller mekanisk leksak, teknikarbete innebär utforskande hur mekaniken 

fungerar och/eller är uppbyggd. Jag drar slutsatsen att teknik för dessa förskollärare är synonymt 

med utforskande av fysik, mekanik, bygg- och konstruktion, att jämföra med till exempel 

spelande på lärplatta eller förmågan att kunna manövrera en cd-spelare. 
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En gemensam nämnare för de olika organiserade teknikaktiviteterna är att fokus inte ligger 

på produktion av något, vilket tidigare forskning (Mawson, 2010) gör gällande, utan på 

utforskande och jämförelser, hur tekniken fungerar eller är konstruerad. Likaså beskriver 

förskollärarna att de försöker engagera barnens alla sinnen när de utformar aktiviteter. Att arbeta 

på det sättet överensstämmer med det citat Tu (2006) citerar, att det inte räcker att t ex prata eller 

visa något utan fler infallsvinklar måste presenteras för optimalt lärande. Att förskollärarna har 

denna uppfattning om lärande och arbetar på detta sätt stämmer också överens med Stables 

(1997) forskning och rekommendationer. Att inte bara se och höra utan även göra är även något 

som förskollärarna nämner som viktigt när det gäller deras egen kompetensutveckling. Huruvida 

fördelningen av spontana respektive planerade aktiviteter är fördelat kan jag inte utläsa av 

empirin men jag kan konstatera att förskollärarna tar till vara på den nyfikenhet barnen har. Det 

Tu (2006) menar, att pedagoger inte uppmärksammar den teknik barnen spontant möter, stämmer 

således inte på förskollärarna i denna studie.  

Turja et al. (2008) beskriver tre typer av förhållande mellan människa och artefakt; 

användande av objekt, observation av aktivitet samt tillverkning av produkt. Beroende på vilken 

infallsvinkel som väljs så övar barnet på olika färdigheter som behövs i mer avancerat arbete med 

teknik. Jag finner att förskollärarna är processinriktade genom att de ger barnen möjlighet att 

prova olika lösningar för att exv få en konstruktion att hålla ihop. De ställer också frågor om en 

konstruktions funktion. Här ses förskolläraren som den kunniga enligt den sociokulturella 

utvecklingsteorin när de handlar efter scaffolding-principen (Trawick-Smith, 2010). De utmanar 

barnen att tänka vidare hur en dörr fungerar och vad det är som gör att den går att öppna istället 

för att servera svaret. Detta bevisas också när förskolläraren berättar att de inte direkt rättade 

barnet som missuppfattat fenomenet gångjärn respektive handtag. Förskolläraren är den ”mer 

kunniga” men knuffar i lagom takt barnet i rätt riktning.  

Förskollärarna upplever det som jobbigt att upprepa samma teknikaktiviteter med nya barn 

som börjar på förskolan. Jag tolkar det som att de logiskt utformat ett ”teknikprogram” för varje 

ålderskategori, som de återanvänder på nya barn. Här skulle de försöka utarbeta alternativa 

teknikaktiviteter så att de inte behöver upprepa sig. De är möjligt att förskollärarna gör det lite 

bekvämt för sig genom att välja det som de vet fungerat tidigare. På sätt och vis kan ja tycka att 

problemet är självförvållat. Nya barn vet ju inte vad som ”avhandlats” tidigare och har 

förmodligen inget behov av att börja i samma teknikände som de andra? Att vissa barn får 

utforska samma saker om och om igen på grund av nya barn känns inte rätt, speciellt inte med 

hänsyn taget till läroplanens mål och intentioner om barns individuella utveckling och lärande. 

Att upprepa samma teknikaktiviter innebär att de förmedlar en begränsad bild av teknikämnet, i 
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onödan kan man tycka. Det kan ju få konsekvensen att barnen endast kopplar teknik till de 

teknikaktiviteter de upplevt och inte lär sig att generalisera (Mawson, 2010).  

Det material och materiel förskollärarna använder i teknikaktiviteter är inte överraskande. 

Det förefaller för mig ganska naturligt att använda sig av autentiskt materiel, speciellt när det 

gäller enklare maskiner och enkla konstruktioner. Tidigare forskning på materielval i 

teknikaktiviteter är bristfällig. Dock kan nämnas att pedagogen ska vara förtrogen med det 

materiel de presenterar, likaså ska barnen i första hand lära sig handha materielet på rätt sätt för 

att sedan kunna fokusera på själva lärandet (Kilbrink et al, 2014). Ur en ekonomisk aspekt förstår 

jag att pedagoger tar hjälp av vårdnadshavare för att få in materiel som inte finns på förskolan. 

Vidare är användande av återvinningsmaterial försvarbart både ur ett ekonomiskt perspektiv men 

också utifrån ett perspektiv om hållbar utveckling. 

Det är intressant att höra hur förskollärarna tillsammans med övriga medarbetare har utformat 

tekniklådor och har vidare visisoner om dessa. Det är intressant eftersom forskare (Kilbrink et al., 

2014; Lewis, 2008; Stables, 1997 och Tu 2008) just rekommenderar att pedagoger gemensamt 

bör utforma liknande material eller aktiviteter. Av egen erfarenhet vet jag att tekniklådor av detta 

slag finns i liknande utförande i övriga landet, så kallade NTA-lådor. Min erfarenhet är dock att 

dessa NTA-lådor främst är fokuserade på naturvetenskapliga experiment och inte så mycket 

teknik varför, som sagt, förskollärarnas tal om arbete med och innehållet i deras egna tekniklådor 

blir intressant ur ett teknikdidaktiskt perspektiv. Jag anser att materielet i de stora tekniklådorna 

pedagogerna redan har arbetat fram är bra. Innehållet har med grundläggande teknik att göra. 

Med lite finjusteringar och utförliga instruktioner till pedagogen kan de säkerligen sprida sina 

idéer vidare. 

Teknisk kompetens 
Pedagoger med otillräcklig kunskap om teknikarbete kan vara ett problem då de på grund av 

detta kan förmedla en felaktig bild av ämnet. Är kompetensutveckling en lösning på problemet? 

Det råder inga tvivel om att fortbildning i ämnet teknik är nödvändigt i alla fall enligt 

förskollärarna i studien. I jämförelse med tidigare forskning (Johansson, 2013) ses en tydlig 

skillnad på frekvensen av kompetensutveckling/fortbildning. Förskollärarna i min studie har fått 

mycket riktad utbildning i ämnet till skillnad från pedagogerna på ”vanliga” förskolor i 

Johanssons studie, vilka måste förvärva kunskaperna själva. 

Franska lärare är utbildade i humaniora och saknar därför teoretiska begrepp, påstår Senesi 

(1998). Detta stämmer delvis med förskollärarna i studien. De är utbildade inom humaniora men 

de saknar inte begrepp. Genom åren har de arbetat upp sin kompetens om teoretiska begrepp, 

dessutom får de lite hjälp att utöka sin repertoar med begrepp genom den fortbildning de får samt 

de lathundar som finns i tekniklådorna. 
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Stables (1997) listar fem punkter över rekommendationer över hur pedagoger kan öka sin 

kompetens i teknikämnet. Jag kan konstatera att de intervjuade förskollärarna praktiserar allihop. 

Förskollärarna nämner flera gånger att samarbete, nätverk, workshops etc är grunden för deras 

ökade kompetens inom ämnet. Hade de inte fått detta så hade deras kunskap om vad och hur 

vardagsteknik i förskolan är varit mycket mer begränsad. Förskollärarna får det stöd de behöver 

för att kunna utveckla sin egen tilltro till ämnet och kunna utveckla verksamheten. Detta går i 

linje med Bjurulfs (2013) påpekande om att det behövs pedagoger med fördjupad kunskap om 

ämnet. Bjurulf menar troligen att någon i arbetslaget bör ha detta. På den studerade förskola med 

teknikprofil har dock alla pedagoger fördjupad kunskap genom den kompetensutveckling som 

ges de anställda, detta tack vare att det är en profilerad förskola. Stables (1997) menar också att 

självförtroendet i ämnet måste stärkas bland pedagoger. I och med den kompetensutveckling 

förskollärarna får blir det mer självsäkra och vet hur de ska arbeta med teknik i förskolan. Detta 

måste ses som ett bevis på att ett eget intresse och riktade insatser mot pedagoger är något som 

måste till för att teknikämnet ska lyftas i förskolans vardag. 

Förskollärarna i studien trycker även på att de vill arbeta praktiskt när de har sina dagar för 

komptensutveckling. Att de tycker detta är inte förvånande då tidigare forskning (Kilbring et al. 

2014; Tu, 2006) rekommenderar detta samt det tydliga citat från Croft (2000) som Tu (2006) 

citerar tydligt visar på att detta är viktigt, lärandet sker bäst genom att både se, höra och 

framförallt göra både när det gäller vuxna och barn. 

En viktig iakttagelse är också att förskollärarna verkar helt överens om definitionen om 

vardagsteknik, då de talar om samma slags teknikarbete. Få kommunikationsproblem verkar 

finnas vilket går emot Jarvis och Rennies (1998) slutsatser om pedagogers oenighet om ämnet. 

Det är svårt att dra slutsatser om detta men det verkar förefalla som att satsningar på 

kompetensutveckling i teknik ger positiv effekt för arbetslaget, vilket i sin tur gynnar barnen som 

får kvalitativt lärande kring teknik.  

Sammanfattningsvis kan sägas att kompetensutveckling, samarbete i nätverk/arbetslag samt 

ett eget intresse är nyckelord för att kunna utveckla bra teknikarbetet inom förskolan. Helst ska 

arbetet ske genom praktiska övningar så kunskapen rotar sig och pedagogerna får ett tydligt 

exempel på hur arbete med teknik kan te sig. 

Sammanfattning/slutsats 
Teknik i vardagen - Så resonerar förskollärare på en teknikförskola om teknik. 

Resonemanget om tekniken i vardagen är logiskt. Det går att hitta enkel teknik i en förskolas 

vardag bara man är uppmärksam och inte komplicerar saker och ting. I det mest konkreta och 

enkla finns teknik. Det gäller att tänka till på vilket sätt det man upplever som tekniskt är 
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konstruerat och sedan tillsammans med barnen upptäcka om det finns variationer och hur de 

fungerar och är konstruerade. 

Att organisera lärande kring teknik - Så beskriver förskollärare på en teknikförskola sitt 

arbete med teknik. 

Att arbeta med teknik innebär inte användande av elektroniska verktyg eller mekaniska ting, 

teknik är utforskande av hur dessa är konstruerade och fungerar. För att arbeta med teknik så 

behövs inte alltid experiment likt naturvetenskap göras, utan teknikarbete bör ske genom att 

upptäcka, bygga, konstruera, undersöka, prata, titta på, jämföra etc. Viktigt är att engagera alla 

sinnen. Likaså behöver inte teknikarbete innebära att en artefakt ska konstrueras. Det räcker gott 

och väl med att utforska variationer i utförande, jämförelser och studera hur det är konstruerat. 

Om aktiviteten ändå går ut på att tillverka artefakter, vilket inte är fel, bör variationen av 

lösningar uppmärksammas istället för endast den som fungerar bäst. 

Teknisk kompetens hos pedagoger - Så ser förskollärare på en teknikförskola på kompetens 

inom teknikämnet i förhållande till lärandet om teknik. 

Kompetens inom teknikämnet går att arbeta upp med hjälp av fortbildning. Det är viktigt att 

hjälpa varandra och tillsammans utarbeta sitt material och kunskapsbank. Viktigt är också att 

repetera den kunskap som finns samt fylla på med ny, bäst minns de om de fick arbeta praktiskt. 

Det är klokt att ta hjälp av internet för att förvärva sig kunskap om inte arbetsgivaren är drivande 

i frågan om fortbildning inom teknikämnet för personalen. 

Vidare forskning 
Det har varit intressant att undersöka hur pedagoger som har erfarenhet av och fått 

kompetensutveckling inom ämnet teknik i förskolan talar om sitt arbete. Ett viktigt bidrag till 

fortsatt utveckling av kunskap inom detta område vore förslagvis att göra en jämförande studie 

mellan pedagoger med erfarenhet och kompetens angående teknik i förskolan med pedagoger 

som inte har det och eventuellt ställa detta i relation till läroplansmålen i teknik och hur väl dessa 

kan uppfyllas. På detta sätt skulle likheter och/eller skillnader i arbetet med teknik mellan 

profilerade teknikförskolor kontra de som inte har någon specifik pedagogik kunna jämföras. 

För att utöka kunskapen om hur teknikarbete kan ske skulle även en jämförande studie kunna 

göras mellan olika förskolor med teknikprofil, detta för att hitta likheter och skillnader i arbetet 

med teknik. 
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Bilaga 1: Missivbrev Linköping 2014-11-10 
 
Hej! 
Mitt namn är Elisabet Scheiderbauer och jag läser min sista termin (termin sju) på 
Förskollärarprogrammet på Linköpings universitet campus Norrköping. Jag skriver just nu mitt 
examensarbete och har valt att studera teknikämnet i förskolan. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förskollärare på förskolor som profilerar sig som 
teknikförskolor resonerar kring teknikämnet. Jag hoppas att du/ni vill delta i denna undersökning.  
 
Studien görs genom litteraturstudier men främst genom intervjuer med förskollärare. 
Intervjuerna, som jag kommer att spela in, innehåller ett antal frågor och min förhoppning är att 
en intressant diskussion kring ämnet teknik uppstår. 
 
Uppsatsen genomförs utifrån forskningsetiska principer framtagna av Vetenskapsrådet. Det 
innebär att deltagandet bygger på frivillighet och att alla behandlas konfidentiellt och anonymt. 
Du kan när som helst avbryta din medverkan. Datat som kommer fram ur intervjun kommer 
endast att användas till mitt examensarbete. Examensarbetet är en offentlig handling varför den 
kan komma att publiceras på exempelvis webben.  
 
Har du några funderingar eller frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare och 
få mer information. Hoppas vi ses! 
 
Vänligen 
 
 
 
 
Elisabet Scheiderbauer  elisc220@student.liu.se 
070-  
 
Handledare 
Linnéa Stenliden   linnea.stenliden@liu.se  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Intervjuguide  

(Datum för intervjun) 

Ålder 

Hur länge har du jobbat inom förskolan? 

Hur länge har du varit förskollärare? (ev examensår) 

 (Har du någon annan utbildning?) 

Vilken ålder är det på barnen du arbetar med? 

Beskriv vad teknik innebär för dig! 

Berätta om din syn på teknik som ämne! (Kul, svår, jobbig, intressant, invecklad..?) 

------------ 

Profession/Verksamhet 

Beskriv dina tankar om teknik i förskolan? 

Hur jobbar ni generellt med teknik (på denna fsk)? 

 Beskriv en/flera planerad aktivitet!  

 Beskriv en/flera spontan aktivitet! 

Finns det något (teknik) ni särskilt har uppmärksammat senaste månaderna? (Vad? Berätta!) 

 Hur förmedlade/kommunicerade ni det? 

 Vilken typ av material använde ni då? 

Vilken typ av material använder ni över lag till teknikaktiviteter? (Sett över ett längre 

tidsperspektiv) 

Vilka möjligheter ser du med att jobba med teknik (i fsk)? 

Ser du några svårigheter med att jobba med teknik (i fsk)? 

 

Kompetens 

• För att lyfta t ex matematikämnet i förskolan satsas det på kompetensutveckling hos pedagoger 

för att synliggöra vad som är matematik i fsk. 

Vad anser du om din/era kunskaper i teknik?  

Berätta vilkens sorts teknikutbildning du/ni har!  

 Hur ser du på utbildningen i förhållande till din anställning på en teknikförskola? 

(tillräcklig?/bristfällig?) 

Hur skulle du vilja öka din kunskap om teknik? 

Hur anser du att pedagoger bäst kan höja sin kompetens inom området teknik? 

På vilket sätt anser du att teknikämnet i förskolan kan främjas? 
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NTA-lådor 

• Känner du till vad ”NTA-låda” är? (lättsam avslutande fråga) 

 Om nej-> Berätta om NTA-låda. (Kan vara specifikt för vissa län!?) 

Om ja- > 

Vad har du för erfarenhet av NTA-lådor? 

Vad anser du om dess innehåll vad avser teknik? 

Hur ser du på något liknande fast för enbart inriktad på teknik? 

. . .  

Något mer du vill tillägga? 

 

Tack så mycket för att jag fick prata med dig! 

 

 
 


