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Abstrakt 
Titel- Teknikdidaktikens vad och hur. En kvalitativ studie om hur 

förskolepedagoger synliggör teknik i förskolan. 

Title Technology educations what and how. A qualitive study about how 

preschool teachers visible technology in preschool.  

 

Enligt tidigare studie har pedagoger svarat att teknikundervisning är svårt och 

komplicerat att göra. Ibland förväxlas teknik med andra ämnen på grund av att 

teknikintresset är litet bland pedagoger samtidigt står det i styrdokumentet 

Läroplanen för förskolan att barnen ska få möjlighet att urskilja teknik i 

vardagen och skapa med olika redskap och material. 

 

Syftet med denna studie är att studera om hur förskolepedagoger synliggör 

teknik i förskolan. Studien genomfördes på två förskolor i samma kommun i 

Sverige. Empirin bygger på observationer som sträcker sig från planerade 

aktiviteter till barnens fria lek till rutinsituationer i förskolans vardag. 

Observationerna genomfördes på tre avdelningar: två med äldre barn och en 

med yngre barn. Resultatet analyserades med utgångpunkt från 

utvecklingspedagogikens lärandets objekt och lärandets akt. Resultatet visar 

att förskolepedagoger i förskolan synliggör användandet av artefakter, 

lösningars variationer, skapande i konstruktionslek och tekniska system 

genom att förklara ställa frågor och visa. Förskolepedagogernas 

teknikundervisning ägde rum i olika situationer under dagen såsom i planerade 

aktiviteter, fri lek och rutinsituationer.  

Nyckelord 

Teknikdidaktik, förskolan, lärandets akt, lärandets objekt. 

Tack 

Jag vill tacka alla som har ställt upp för att denna studiens genomförande ska 

har varit möjlig. Ett särskilt tack till mina barn som har lärt mig så mycket om 

teknikens olika värden. 
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1 Inledning 

Det finns teknik nästan överallt. I samhället går teknikutvecklingen i ett allt 

snabbare tempo och det ställer högre krav på individen, enligt Axell (2013). 

För att hänga med i detta tempo behövs att fler människor kan teknik. 

Läroplanen för förskolan påvisar att teknikundervisning ska ske med barnen i 

förskolan för att ge barnen en grund att bygga vidare på i skolan. 

 
Bra undervisning i teknik leder i förlängningen till ökad 

medborgarkompetens och kan komma att påverka elevernas framtida 

yrkesval (Johansson & Sandström 2015, s. 7).  

 

Elever eller barn som får leka, prova och undersöka teknik i tidig ålder blir 

förtrogna med hur teknik fungerar, enligt Johansson och Sandström 2015) och 

det kan leda till att barn känner sig trygga med teknik och teknikutvecklingen 

i sin omgivning. Barnen väljer därmed inte bort yrkesområden som innehåller 

teknik i sitt framtida yrkesval. Enligt Axell (2013) är det i förskoleåldern som 

det är viktigt att barnen intresserar sig för teknik och utvecklar kunskap om 

den. 

 

Pramling Samuelsson (2014) menar att den mer kunskapsinriktade förskolan 

ställer krav på förskollärarna, som tidigare setts som ”en i teamet” och nu skall 

vara en arbetsledare för barns utveckling och lärande, där de ska skapa de bästa 

förutsättningarna för barns utveckling. Barnen blir även en del av 

marknadsekonomin genom att ha en grund att bygga vidare på i skolan och 

kunskapskonkurrensen på den internationella arenan. Teknik har fått stämpeln 

att vara svår och negativ att undervisa inom av pedagoger i olika studier 

(Elvstrand, Hallström & Hellbergs 2018). Den negativa attityden kan bero på 

att förskolepedagogerna relaterar till teknikundervisning från sin egen skoltid 

i grundskolan. Att undervisa i ett ämne som uppfattas negativt och komplicerat 

skapar ytterligare en generation med samma attityd vilket inte stämmer med 

den intention som läroplanen för förskolan har. Tvärtom stödjer läroplanen en 

bred teknikundervisning så att barnen i framtiden inte väljer bort teknik och 

dess utveckling i samhället. Att öppna ögonen för den teknik som finns 

omkring oss och att synliggöra tekniken vi använder i vår vardag kan bidra till 

att lärandet i teknik blir okomplicerat och välbekant istället för något svårt och 

komplicerat. 

 

Det som fångade mitt intresse för teknik i förskolan var problematiken kring 

teknikundervisningen i olika lärsituationer. Problematiken att frångå att det 

finns mer att undervisa i teknik än via digital teknik som jag uppfattade var en 

vanlig tolkning av teknikmålet 
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 Syfte 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur förskolepedagoger undervisar 

i teknik som ett innehållsområde i förskolan. 
 

 Mer specifikt avses följande frågor besvaras: 
 

Vilket teknikinnehåll synliggörs av förskolepedagoger i den vardagliga 

verksamheten? 
 

Vilka strategier används av förskolepedagoger för att synliggöra teknik? 

  



 

3(26) 

 

 

2 Bakgrund 

Bakgrunden för denna studie presenteras i detta kapitel. Först introduceras vad 

teknik är och teknikundervisningens innehåll. Därefter redogörs styrdokument 

som innehåller teknikmål från Pedagogiska programmet till dagens läroplan 

för förskolan samt Skolverkets uppdrag att utveckla teknikområdet i förskolan. 

 Vad är teknik? 
Teknik är objekt som har producerats av människor, dessa kallas artefakter. 

Artefakter har producerats för att tillgodose människans önskningar eller 

behov (Axell 2013; Elvstrand, Hallström & Hellberg 2018). För att kunna 

använda artefakten samt tillverka artefakten krävs kunskap, så kallad 

användningskunskap som även det är teknik. Tillverkningen av artefakten 

består av olika processer som bildar tekniska system. De tekniska systemen 

kan till exempel vara hur vattnet kommer fram ur kranen eller hur ett handtag 

i dörren fungerar (Bjurulf 2013).  

 Undervisa i teknik 
Uppfattningen av teknik är utgångspunkten för hur teknikundervisningens 

olika varianter planeras. I Läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) beskrivs 

teknikmålen som inkluderar engelskans technology och technique, som 

betyder läran om teknik och användarteknik (Sundqvist & Nilsson 2018).  

 

Det finns olika sätt att undervisa i teknik. Enligt Sundqvist och Nilsson (2018) 

kan undervisningen innehålla olika artefakter där användningsområdet eller 

behovet för artefakten synliggörs samt hur artefakten fungerar. Ett exempel 

kan vara dörrens öppningsfunktion eller dörrens handtagsfunktion. Sundqvist 

och Nilsson (2018) beskriver skapande som en kategori i teknik, där 

konstruktionslek kan synliggöra teknikens hållfasthet och materialens 

betydelse för konstruktionen. Genom skapande med olika tekniker, material 

och redskap synliggör skaparen sin tekniska kunskap för att förverkliga tankar 

och lösa problem (a.a.). I undervisningen visas hur olika system hör ihop, till 

exempel från framställning av produkter till användning av dessa, men även 

hur de kan återanvändas eller återvinnas i vardagen. Teknik kan även 

undervisas genom att synliggöra variationer av lösningar på samma behov, till 

exempel knappar kontra dragkedja eller häftmassa kontra lim eller tejp. Enligt 

Sundqvist och Nilsson (2018) hänvisar att experiment är teknik när lösningars 

variationer synliggörs. 

 

Bjurulf (2013) rekommenderar så kallade teknikpromenader för att undervisa 

om vardagsteknik. Teknikpromenaderna kan exempelvis handla om att studera 

olika hjul som används i vår vardag, inte bara på fordon (a.a.). Att undervisa 

om olika artefakters eller materials historiska användning synliggör 

teknikutvecklingen i samhället, som till exempel stenens användning att öka 
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den mänskliga kraften till användningen av hammaren eller från brevens 

kommunikativa funktion till mobiltelefonen. Bjurulf (2013) menar att 

pedagoger i förskolan har ett ansvar att synliggöra teknik. Pedagogerna kan 

inta rollen som medforskare där barnens erfarenheter och intresse är i fokus. 
 

 Teknik i förskolans styrdokument över tid 
Följande avsnitt handlar om teknik i styrdokument för förskolan. 

2.3.1 Pedagogiska programmet 

Det pedagogiska programmet är en föregångare till Läroplanen för förskolan 

98. Det skulle fungera som ett ramprogram som innehåller förskolans 

uppgifter, pedagogiska verksamhetsmål och inriktning samt förskolans behov 

av stöd och utvecklingsfrämjande insatser på kommunal nivå (Socialstyrelsen 

1993). I Pedagogiska programmet för förskolan (Socialstyrelsen 1993) var ett 

av förskolans mål att barnen skulle ha möjlighet att experimentera med enkel 

teknik. Barnen skulle erfara hur tekniska hjälpmedel fungerade, till exempel 

vindsnurra, vattenhjul, cykel, block och talja, hävstång och visp (a.a.). Barnen 

skulle även få se, pröva på, experimentera och fundera över hur 

händelseförlopps orsak och verkan.  
 

2.3.2 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 

När den första läroplanen för förskolan lanserades, 1998, hade 

myndighetsansvaret för barnomsorgen gått över från Socialstyrelsen till 

Skolverket (år 1996), vilket innebar att förskolan blev en skolform. 

Läroplanens teknikmål innebar att förskolan skulle sträva efter att varje barn 

skulle utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur den 

fungerar. De skulle även utveckla sin förmåga att bygga, skapa, och konstruera 

med hjälp av olika tekniker, material och redskap (Skolverket 1998). 
 

2.3.3 Skolverkets uppdrag 2012 

År 2012 fick Skolverket (Skolverket 2016) i uppdrag att planera och 

genomföra systematiska utvecklingsinsatser för ämnesområdena 

naturvetenskap och teknik, särskilt teknikområdet, i förskolan, förskoleklass 

och skolan av regeringen. Resultatet utvärderades 2016 och det visade sig att 

förskolan hade ett fortsatt behov av utvecklingsinsatser eftersom bedömningen 

av effekterna var begränsade i undersökningsantal och tid, vilket innebär att 

effekten av utvecklingsinsatserna för att öka barnens kunskaper i naturkunskap 

och teknik i förskolan visas först senare om barnen når kunskapsmålen i skolan 

(a.a.). 
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2.3.4 Läroplanen för förskolan, Lpfö 18 

Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) ska förskolan sträva efter 

att barnen ska få möjlighet att kunna utveckla förmågor att urskilja teknik i 

vardagen samt att utforska hur enkel teknik fungerar. I läroplanen, Lpfö 18, 

hänvisas även att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att bygga, 

skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

Förskolepedagogerna ska enligt den nya läroplanen för förskolan, Lpfö 18, 

bedriva undervisning i förskolan. Med läroplanens mål som utgångspunkt ska 

undervisningen vara stimulerande och utmanade för barnen och leda till 

utveckling och lärande. Både planerade och spontana undervisningstillfällen 

ska utgå från ett målinriktat pedagogiskt innehåll eftersom barnens lärande 

sker hela tiden (a.a.).   
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs tidigare forskningsstudier om teknik i förskolan och 

skolan samt studiens teoretiska ramverk. 

 Pedagogers syn på teknik 
I Elvstrand, Hallström och Hellbergs studie (2018) om pedagogers 

uppfattningar och erfarenheter om teknik i förskolan visar deras resultat att 

pedagogerna har negativa erfarenheter av teknik. Informanternas erfarenheter 

av teknik sträcker sig till grundskolans teknikundervisning eller till trä- och 

metallslöjdens undervisning i sin uppväxt. Informanterna i studien berättar 

även att ”teknik finns överallt (Elvstrand, Hallström & Hellberg 2018. s. 43)” 

och hänvisar samtidigt till konstruktionsaktiviteter. Forskarna menar att 

förenkla begreppet teknik, genom att beskriva det som att det finns överallt, 

gör teknikbegreppet ogripbart och att innebörden blir oändlig. Informanternas 

uppfattningar om teknik hänvisas till barnens problemlösning att bygga 

stadiga konstruktioner.  

 

Genom resultatet av intervjustudien framkom att den som är teknikintresserad 

har ”teknikglasögon” på sig och ser därför teknik hela tiden. För den 

teknikintresserade blir teknikundervisning en naturlig del i förskolans 

verksamhet. I studien konstaterar forskarna Elvstrand, Hallström och Hellberg 

(2018) att det finns ett glapp mellan kunskap om teknik och hur denna kunskap 

praktiseras i förskoleverksamheten. Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) 

såg en annan slutsats från studiens resultat var att det behövs konkret kunskap 

om hur pedagoger tillsammans med barnen samtalar om teknik och hur detta 

kan synliggöras i vardagen. 
 

 Förskolepedagogers beskrivningar av teknik 
Sundqvist, Nilsson och Gustafssons (2015) enkätundersökning handlar om 

förskollärares och barnskötares beskrivningar om teknik. Studiens resultat 

delades in i följande åtta kategorier: Teknik är olika artefakter, Teknik är att 

använda olika artefakter, Teknik är konstruktion och skapande i förskolan, 

Teknik som undersökande verksamhet, Teknik är att använda olika artefakter 

i ett specifikt syfte, Teknik är mänskligt skapande och uppfinnande, Teknik 

som homonym samt Teknik som blandas ihop med andra ämnen. Kategorierna 

rangordnades från det enklaste och konkreta, det vill säga: Teknik är olika 

artefakter, till det mest komplexa och abstrakta, det vill säga: Teknik är 

mänskligt skapande och uppfinnande. Kategorierna Teknik som homonym 

och Teknik som blandas ihop med andra ämnen uteslöts ur rangordningen, för 

att dessa beskrev teknik som antingen ett tillvägagångssätt av en aktivitet eller 

en förväxling med naturkunskap. Av de sex rangordnade kategorierna var 
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Teknik är olika artefakter det vanligaste svaret, därefter kom Teknik är 

mänskligt skapande och uppfinnande.  

Dessa svar tyder på att respondenterna svarat både på en generell och abstrakt 

nivå för att beskriva teknik. Forskarna tolkade skillnader i förskollärarnas och 

barnskötarnas svar i enkätstudien. Förskollärarna hade en större svarssekvens 

i de mer abstrakta och komplexa kategorierna: Teknik som undersökande 

verksamhet, Teknik är att använda olika artefakter i ett specifikt syfte samt 

Teknik är mänskligt skapande och uppfinnande, än barnskötarna. 

Skolinspektionen (2016) granskning av måluppfyllelse visade att teknikmålen 

var det största utvecklingsområdet. Författarna hänvisar till Skolinspektionens 

granskningsresultat när de uttrycker att måluppfyllelsens bristfällighet kan 

bero på att respondenternas enkätsvar beskrev teknik på ett begränsat sätt eller 

om de inte vet hur de didaktiskt ska tillämpa sin kunskap om teknik.  

 Länders forskningsresultat om 

teknikundervisningens betydelse 
I Axells (2013) forskningsavhandling sammanfattar hon forskningsresultat 

från olika länders studier om teknikundervisningens betydelse i förskolan. 

Axell (2013) kategoriserar resultaten i tolv punkter varav åtta handlar om 

slutsatser om teknikundervisningens betydelser som kan knytas till denna 

studie. Axell (2013) menar att ju tidigare barnen kommer i kontakt med teknik 

desto lättare blir det att bygga vidare på deras naturliga nyfikenhet och 

upptäckarglädje där teknik med de yngre barnen kan bygga på deras fantasi, 

kreativitet och motivation. Den pedagogiska verksamheten bör dra nytta av att 

lärande i teknik leder till utveckling av andra förmågor så som problemlösning, 

kritiskt tänkande och samarbete menar Axell (2013) och att fokuset på teknik 

i undervisningen bör ligga på inlärningsprocessen, generisk kunskap och 

system istället för på tekniska artefakter och barnens tillverkade objekt, som 

ofta är fallet. Teknikundervisningen bör bygga på de erfarenheter, upplevelser 

och kunskaper i teknik som barnen förvärvat innan och utanför förskolans 

verksamhet. Enligt Axell (2013) kan teknikundervisningen hjälpa barnen att 

utveckla fler språk eller verktyg för att beskriva tankegångar och uttryck 

genom att använda skisser när barnen ännu inte har ett verbalt språk. 

Teknikundervisningen bör sättas in i en vidare samhällelig, social och kulturell 

kontext i förskolans verksamhet, menar Axell (2013). 

 Elevers teknikkunskaper 
DiGironimo (2010) från USA undersökte elevers teknikkunskaper genom att 

kategorisera elevernas svar av denna frågan: Vad är teknik enligt din åsikt (min 

översättning av ” What, in your opinion, is technology?”, DiGironimo 2010. 

s. 1344). Resultatet visade att 50% av eleverna svarade artefakter, 26,5% av 

eleverna svarade teknikens roll i samhället ,11, 8% av eleverna svarade 

skapande processer vilket menas med att mindre delar sätts ihop och skapar 

teknik, 8,8% svarade teknikhistoria. Elevernas svar om teknikhistoria tolkades 
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att teknik kan förbättras, att det finns gammal och ny teknik. 2,9% svarade när 

människor skapar eller använder teknik. Studien omfattade 34 elever i mellan- 

och högstadiet (middle school). Att hälften svarade artefakter beror, enligt 

DiGironimo (2010), på att de flesta omger sig av artefakter men är inte 

teknikintresserade. De som är teknikintresserade är sällan involverade i 

framställandet eller reparerandet av artefakten, därmed har de inte utvecklat 

en praktisk känsla för hur teknik fungerar (a.a.). DiGironimo (2010) hänvisar 

till hennes slutsats överensstämmer med andra studier och menar att den 

undervisning som eleverna bör har fått i skolan inte knutits till teknik. 
 

 Förskollärares lärandestrategier i STEM 
En studie som Cynthia Hoisington och Jeff Winokur (2015) har gjort om 

förskollärares strategier för barns lärande i STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics, översättning: Naturvetenskap, Teknik, 

Ingengörskap och Matematik) visar att förskollärarna använder olika strategier 

för att skapa engagemang-, utforskande- och reflektion. Dessa strategier 

handlar om att utveckla barns förmågor att använda eller välja material till att 

bygga stabila konstruktioner (Hoisington & Winokur 2015). Studien gjordes 

med barn i blandade åldrar mellan tre till fem år. Förskollärarna fick 

instruktioner och handledning i fem månader genom ett utbildningsprogram 

(CYS) (Hoisington & Winokur 2015). Hoisington och Winokur upptäckte sju 

strategier som förskollärna använde för att stödja barnens lärande. Den första 

strategin var att förbereda miljön för utforskande konstruktioner. Den andra 

var att se till att förskollärarna fick tid att undersöka sitt eget utforskande i 

vetenskap och ingenjörsvetenskap. Den tredje var att stegvis medvetet utforska 

barnens konstruerande. Fjärde strategin handlade om att organisera och främja 

barnens kognitiva konstruktionsförmåga. Femte strategin var att integrera 

möjligheten för språk, läs-och skrivkunnighet och matematik samtidigt som 

konstruktionen görs. Den sjätte var att samla ihop olika källor av 

utvärderingsdata. Den sista strategin var att reflektera över data som berör 

barnens utforskande i konstruerandet. 

 Utvecklingspedagogik och begreppen lärandets akt 

och lärandets objekt 
Utvecklingspedagogiken har utvecklats ur fenomenografin där barns lärande 

står i fokus (Pramling Samuelsson 2015). Lärandet utgår ifrån att skapa 

mening och förståelse i vardagen och om omvärlden. Det innebär att 

pedagogerna ska rikta barnens uppmärksamhet och intresse mot det som är 

tänkt att lära. Pramling Samuelsson (2015) menar att barnen lär sig genom att 

vara aktiva i ord och handling, vilket kräver en medvetenhet av pedagogerna 

var fokus på lärande ska vara. Begreppet lärandets akt betyder hur lärandet 

ska ske medan begreppet lärandets objekt är vad lärandets innehåll ska vara 

(a.a.). Lärandets objekt är kopplat till läroplanen eller något som människor 
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erfar(a.a.). Det beror på samspelet mellan pedagogen och barnen och den 

dialog som sker mellan dessa för vad lärandets objekt blir (a.a.). Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) definierar att lärandet sker när 

förskolepedagoger aktivt är närvarande och ta ansvar för barns lärande. Detta 

genom de didaktiska frågorna vad, hur, varför, vem och när står i fokus. 

Genom didaktiskt kunnande kan förskolepedagoger ger stöd för barns lärande 

(a.a.). Eftersom utvecklingspedagogik är en förskoledidaktisk sammansättning 

av fenomenografisk forskning och sociokulturell teori innebär det att 

utvecklingspedagogisk teori anspelar på förskolepedagogers strävan att arbeta 

för barns lärande (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014).  

 Teoretiskt ramverk 
Studiens inriktning på teknik och hur teknik synliggörs i förskolans vardag är 

denna studiens syfte. För att besvara studiens syfte tolkas och analyseras 

studiens empiri, resultat och analys med stöd av utvecklingspedagogikens 

lärandets objekt och lärandets akt. Utvecklingspedagogikens lärande objekt 

och lärande akt är denna studiens analysbegrepp. Lärandets objekt betyder i 

denna studie teknikbegrepp som artefakt, användarteknik/konstruktionsteknik 

och lösningars variationer. Lärandets akt står för i denna studie de strategier 

som förskolepedagogerna ge möjlighet till lärande. 
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4 Metod 

I metodkapitlet redogörs hur studien har genomförts samt uppfyllnad av de 

etiska principerna för god forskningsed. Studiens metod för genomförande av 

datainsamling diskuteras även i detta kapitel samt studiens tillförlitlighet och 

validitet. 

 Val av metod 
Metoden att observera förskolepedagoger i förskolan valdes för att studera hur 

de arbetar för att synliggöra teknik. Observation är ett redskap som sammanför 

praktik och teori (Kihlström 2014). Genom observation går det se hur 

synliggörandet av teknik i olika situationer i förskoleverksamheten går till, 

vilket varken enkäter eller intervjuer kan svara på. Enligt Denscombe (2018) 

bygger observationsforskning på direkt visuell evidens genom att betrakta 

händelser när de inträffar. Detta innebär att observationsforskning skiljer sig 

ifrån enkäter, intervjuer och litteraturstudier som antingen bygger på 

informanternas berättelser eller avståndet som skriftliga källor ger 

(Denscombe 2018). Denscombe (2018) delar upp observatörens deltagande i 

följande tre roller: fullständigt deltagande, deltagande i den normala miljön 

samt deltagande som observatör. Rollen som fullständigt deltagande valdes 

bort på grund av att denna roll inte stämmer överens med god forskningssed, 

där samtyckeskravet innebär att alla som ingår i undersökningen ska ge sitt 

samtycke, vilket i denna roll inte går att få. Rollen deltagande i den normala 

miljön valdes bort för att denna roll skulle, enligt Denscombe (2018), bara vara 

känd för vissa i miljön men okänd för de flesta. Den sista beskrivningen av 

observatörens deltagande stämmer med denna undersökningen på grund av att 

forskarens identitet var känd för alla samt att samtliga som gett sitt samtycke 

kunde observeras. 

 Urval av informanter 
Förskolorna valdes ut genom tidigare kontakter och att både pedagoger och 

barn var bekanta med mig sedan tidigare. Anledningen till att valet 

genomfördes på dessa förskolor var att observationerna skulle kunna 

genomföras avdramatiserat och avslappnat för både barn och de deltagande 

pedagogerna. Denscombe (2018) menar att de flesta forskare gör ett 

bekvämlighetsurval med hänvisning till tid och pengar. Denna studiens urval 

gjordes med hänvisning till att barnen och förskolepedagogerna inte skulle 

känna sig obekväma med att jag observerade, vid exempelvis blöjbyte, som 

kan upplevas obekvämt när främmande tittar. 

 

De deltagande förskolepedagogernas uppgift att synliggöra teknik ingår i 

förskolans läroplan, Lpfö 18, vilket innebär att situationerna skulle har ägt rum 

även om observationerna inte gjordes. Denscombe (2018) menar att 

observation som undersökningsmetod, för att samla in data av verkliga 
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situationer, skulle ha ägt rum oavsett om undersökningen ägt rum eller inte. 

Observationerna genomfördes på tre förskoleavdelningar, en med yngre barn 

(1–3år) och två med äldre barn (4–5år). I studien observerades samtliga 

förskolepedagoger på varje avdelning. Förskolepedagogerna var både 

förskollärare och barnskötare. Förskolepedagogerna har inte genomgått 

ytterligare kompetensutbildning inom teknik förutom den förskollärar- eller 

barnskötarutbildning som yrkesprofessionerna hade, vilket gör att 

observationsstudien kan representera andra förskolepedagoger med samma 

kompetens och ansvar. 

Förskolorna är placerade i samma kommun men på olika orter. Den ena 

förskolan är belägen i en förort och den andra förskolan på landsbygden.  

Förskolecheferna valde vilka avdelningar jag fick observera på efter att ha 

diskuterat min studie inför sina medarbetare. 

  Etiska övervägande i studien 
De etiska principerna som all forskning ska anamma är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2017). 

4.3.1 Informationskravet 

Jag har informerat både förskolechefer, förskolepedagoger, vårdnadshavare 

och barnen om vad, hur och varför studien görs. Förskolecheferna fick både 

genom telefonsamtal och mejl information om studiens syfte och hur 

undersökningen skulle gå till samt att undersökningen endast är till för denna 

studie. Förskolepedagogerna fick informationen både muntligt från mig och 

skriftligt genom missiv (se Bilaga A). Vårdnadshavarna blev informerade 

genom kommunikation med förskolepedagogerna och genom missiv (se 

Bilaga B). Barnen informerades muntligt om studien innan observationen ägde 

rum. 

4.3.2 Samtyckeskravet 

En förskolechef gav muntligt samtyckte till observationen. Den andra 

förskolechefen samtyckte skriftligt via mejl till observationen. Efter att 

förskolepedagogerna blivit informerade av förskolecheferna gav de sina 

samtycken att bli observerade. Genom telefonsamtal med en förskolepedagog 

från varje avdelning bestämdes dag och tid för observationen. I samtalet med 

förskolepedagogerna ställdes frågan om de var villiga att bli observerade i min 

studie och samtliga svarade ja. 

I missiv till vårdnadshavare fanns en talong om deras barn fick eller inte fick 

delta i observationsstudien. För de barn som inte fick vara med i studien har 

hänsyn tagits och dessa barn blev inte observerade. De barn som fick 

observeras blev informerade att de kunde visa eller säga till när som helst att 

de inte ville vara med och att det var okej.  
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4.3.3 Konfidentialitetskravet 

De namn som finns med i studien är fiktiva för att skydda de medverkande i 

studien. Deltagarnas yrkestitel i observationsstudien är inte ändrad eftersom 

den är intressant för studien. Insamlade data och dokument gällande samtycke 

har förvarats oåtkomlig för obehöriga samt har kodats så att det inte går att 

läsa av varifrån materialet har inhämtats eller vem som har observerats. 

4.3.4 Nyttjandekravet 

Empirin för denna studie är till för detta examensarbete och har inte använts i 

andra sammanhang. 
 

 Genomförande  
Observationerna genomfördes från halv nio på morgonen till halv tre på 

eftermiddagen. Anledningen till att observera förmiddagsaktiviteter, planerade 

och oplanerade, samtalet under lunchen, eftermiddagsaktiviteter, den fria 

leken där pedagog är närvarande i leken, påklädning och toalettsituationer var 

att samla in data som kunde täcka teknikundervisning i olika lärsituationer. 

 

Observationerna antecknades i ett observationsprotokoll (Bilaga C) under 

tiden de gjordes eller precis efter observationshändelsen. 

Observationsprotokollet innehöll fem spalter. Spalternas rubriker var: Tid, 

Situation, Säger, Gör och Reflektion. I Tid-spalten antecknades vilket 

klockslag händelsen utspelade sig. I Situations-spalten antecknades vilken 

aktivitet eller situation som observationen handlar om. Det som deltagarna 

säger i observationen antecknades i Säger- spalten. Och det som deltagarna 

gjorde i aktiviteterna eller situationerna antecknades i Gör-spalten. Den 

reflektion som jag gjorde under observationen antecknades i 

Refletionsspalten. 
 

4.4.1 Transkriberingen 

Observationsprotokollen transkriberades så noggrant som möjligt efter varje 

observationsdag. För att hålla isär informanterna kodades deras citat med titel 

och alfabetets bokstäver i transkriberingen. Förskollärare och barnskötarna 

fick kodningen utifrån en alfabetisk ordning. Informanternas kod hör inte ihop 

med deras namn. Observationsprotokollen granskades efter om observationen 

innehöll teknik för att avgöra om den insamlade data var relevant. De 

observationer som innehöll teknik besvarades av något av frågorna: Vad är 

den till för, Vad är den gjord av, Hur fungerar den? Dessa frågor menar 

Thomas Ginner (Nöjd 2013), föreståndare för centrum för teknik i skolan 

(CETIS), vid Linköpings universitet, är grundläggande för hur teknik kan 

synliggöras. De observationer som innehöll teknik ansågs relevanta för denna 

studien och kunde därmed transkriberas. 
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4.4.2 Kategorisering 

Transkriberingarna kategoriserades i två tabeller (Tabell 1 och 2) där det 

teknikinnehåll som synliggjordes i observationerna är i Tabell 1. De strategier 

som förskolepedagogerna använder för att synliggöra teknik återfinns i en 

annan tabell (Tabell 2). För att se under vilka situationer som teknikinnehåll 

och förskolepedagogernas strategier synliggjordes finns dessa med i båda 

tabellerna. Tematiseringen av observationerna gjordes med hänsyn till 

Sundqvists och Nilssons (2018) uppdelning av vilket teknikinnehållet som 

undervisas (Tabell 1). Det vill säga användning av artefakter, skapande 

konstruktionslek och lösningars variationer. De strategier som 

förskolepedagogerna använde i observationerna tematiserades med hänvisning 

av Hoisington och Winokurs (2015) lärarstrategier att skapa engagemang, 

utforskande och reflektion. Tematiseringen av förskolepedagogernas 

strategier fick rubrikerna Auditiv undervisning, Visuell undervisning, Praktisk 

undervisning, Blandade strategier och Uppmuntrar till abstrakt tänkande 

(Tabell 2). 

4.4.3 Analys 

Studiens resultat analyserades utifrån Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2014) utvecklingspedagogikens lärandets objekt och lärandets akt 

för att få kunskap om hur synliggörandet för teknik i förskolan genomförs. 

Analysen gjordes genom att rangordna den eller det teknikinnehåll som 

synliggjordes flest respektive färst gånger. De strategier som 

förskolepedagogerna använde analyserades genom att rangordna den eller de 

vanligaste av dem i teknikundervisningarna. 

 Metoddiskussion 
Valet att observera som metod för att samla ihop data för hur 

förskolepedagoger synliggör teknik i förskolan gjordes för att få kunskap om 

hur teknikundervisningen genomförs i praktiken, vilket innebär att 

förskolepedagogernas handling endast finns med i studien och inte 

förskolepedagogernas tankar över hur undervisningens överensstämmelse 

med läroplanens teknikmål. Detta kunde en intervju efter varje observation fått 

syn på. Medan en intervju efter observationerna även kunde störa i den 

vardagliga rutinen som varje avdelning har. 
 

 Validitet och tillförlitlighet 
Enligt Denscombe (2018) är det inte möjligt att kontrollera forskningens 

kvalitativa tillförlitlighet, eftersom det är omöjligt att upprepa forskningen 

exakt som den var i andra sociala sammanhang. De sociala sammanhangen är 

beroende av tid, miljö och de människor som studien bygger på. Denna 

forskningsstudie är situationsberoende i den tid den studerades, i de 

förskolemiljöer samt människor som observerades av mig. Denscombe (2018) 
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menar att en deltagande observatör eller intervjuare blir en del av 

datainsamlingstekniken, vilket ifrågasätts om forskningsinstrumentet skulle ge 

samma resultat av en annan forskare. I denna studien används rollen som 

deltagande observatör och därmed är resultatet för denna studie omöjlig att 

upprepa av annan forskare. För att visa denna studies tillförlitlighet återges 

några observationer i sin helhet som hänvisas till kategoriseringen. De 

observationer, som finns med i studien, har även besvarat frågorna: Vad är den 

till för? Vad är den gjord av? Hur fungerar det? Dessa frågor synliggör teknik 

i vardagen, enligt Tomas Ginner (Nöjd 2013) ”Föreståndare” för Centrum för 

teknik i skolan (CETIS). Andra observationer som inte kunde besvara frågorna 

togs bort från kategoriseringen.  

 

Studiens frågeställningar handlar om vilket teknikinnehåll som 

förskolepedagogerna synliggör i förskolans vardag och vilken strategi de 

använder för att synliggöra teknik. Det innebär att de observationer som 

varken innehöll teknik eller strategier togs bort. Dessa observationer tolkades 

irrelevanta för att besvara studiens frågeställningar. Validitet handlar om den 

insamlade data besvarar rätt ställda frågor, förklarar Denscombe (2018) samt 

på vilka grunder som data kan hävdas vara relevanta, riktiga och exakta. Med 

hänvisning till Denscombes förklaring (2018) hävdas validiteten i studiens 

data, genom besvarandet av frågeställningarna, som bygger på 

transkriptionerna exakthet av observationerna samt att resultat bygger endast 

på relevant data.  
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5 Resultat och analys 

I resultatdelen redovisas vad observationsstudien har kommit fram till. 

Kategoriseringen hänvisar till att svara på studiens frågeställningar: Vilket 

teknikinnehåll synliggörs av förskolepedagogerna i den vardagliga 

verksamheten och vilka strategier används av förskolepedagogerna för att 

synliggöra teknik. Kategoriseringen är indelad i tematiseringar för varje 

frågeställning. Kategorierna analyseras utifrån Pramling Samuelssons och 

Asplund Carlssons (2014) utvecklingspedagogiska lärandets objekt och 

lärandets akt. 

 Kategorisering av det synliggjorda teknikinnehållet 
Förskolepedagogerna på de observerade förskolorna synliggjorde konkreta 

artefakter i verksamheten. Teknikinnehållet konkreta artefakter 

kategoriserades in i följande rubriker: Användandet av olika artefakter, Olika 

lösningars variation och Skapande genom konstruktion. 

 

Använda artefakter Situationer

använda kläder påklädning

använda lärplatta fri lek

använda rengörning och blöja blöjbyte

användning av sked samtal vid lunch

användning av toalett toalettbesök

knivens vassa egg gör den skärduglig samtal vid lunch

användandet av laminerade kioskbilder skapande

använda dammsugaren och dess olika funktioner dammsugning

användning av olika redskap vid pepparkaksbak planerad aktivitet

Lösningars variation

alternativ material fri lek

använda olika sorters skor till samma syfte påklädning

alternativ brickanvändning som lock iordningställa

olika material för att fästa kort planerad aktivitet

användandet av olika lim och dess funktioner planerad aktivitet

böcker som är hårda och mjuka samtal vid lunch

Skapande konstruktionslek

konstruktion med lego fri lek

skapa med olika sorters snö planerad aktivitet

skapa med trolldeg och använda redskap och ugn planerad aktivitet

hållfastighet i konstruktionen fri lek  
Tabell 1 Konkreta artefakter 
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Den teknik som synliggörs flest gånger är användandet av olika artefakter, nio 

av tjugo observationer. Näst flest gånger synliggörs användandet av olika 

material. Skapande genom konstruktion synliggjordes i fyra observationer. 

Alla observationer som innehöll synliggörande av teknik gjordes inomhus. 

 Det teknikinnehåll som förskolepedagogerna 

synliggör i förskolans vardag. 
Förskolepedagogerna som observerades synliggjorde användandet av olika 

artefakter, användandet av olika material, konstruktion och skapande och 

tekniska system. Nedan visar en observation på varje kategori i tabellen ovan 

(Tabell 1) för att förtydliga vad förskolepedagogerna synliggjorde. Exemplen 

valdes för att visa hur observation om hur teknikdidaktikens vad synliggörs 

för kategorin användandet av olika artefakter. 

5.2.1 Använda artefakter 

I kategorin Använda artefakter är det teknikinnehåll som synliggörs 

användarkunskap (engelskans technique), vilket inkluderar teknikmålet om att 

utforska hur teknik i vardagen fungerar i Lpfö 18 (Skolverket 2018). 

I observationen nedan synliggör förskolläraren hur en lärplatta fungerar och 

dess funktion.  

Förskollärare C ser på en toalettrullekanin och säger att kaninen saknar 

morrhår. Det blir en diskussion om kaniner har morrhår eller inte. 

Förskollärare C tar fram lärplattan och säger ”Nu ska vi se om vi hittar 

morrhår på kaniner”. Hen söker via en sökmotor på lärplattan för att visa 

bilder på kaniner. Sökresultatet visar olika djur. Förskollärare C frågar 

barnen ”Vad är det här för djur” och visar en bild på en räv. Flera barn har 

nu kommit och visar intresse över förskollärarens demonstration över vad 

lärplattan kan användas till. ”Jag letar efter en kanin”, svarar förskollärare 

C när ett barn frågar vad hen gör. När hen letat färdigt och visat barnen en 

bild på kaninens morrhår trycker hen bort bilden och displayen visar nu 

olika applikationer. Ett barn frågar förskolläraren vad en 

applikationssymbol betyder med en pekning på symbolen, då svarar 

förskollärare C ” Man kan göra sin egen musik med den". (Observation 3) 

 

5.2.2 Lösningars variation 

I kategorin Lösningars variation är det teknikinnehåll som innebär att olika 

artefakter med olika lösningar på samma behov samlas under. Under denna 

kategori synliggör förskolepedagoger variationer för hur artefakter kan 

användas. I observationen nedan synliggörs jämförelsen av användningen av 

artefakterna kardborrtejp med lim.  
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En aktivitet i samlingen är sorteringen vilka som är närvarande och vilka 

av barnen som är hemma. Sorteringen går till på följande sätt. Varje barn 

har ett kort på sig. På baksidan av kortet sitter en kardborrtejp som fäster 

på en flanotavla. Flanotavlan är uppdelad i två delar, en för närvarande på 

avdelningen och en för hemma. Läraren D frågar barnen ”Varför kan man 

inte limma fast korten på tavlan”. Ett av barnen svara att ”Kan inte ta bort 

den med lim”. (Observation 13) 

5.2.3 Skapande konstruktionslek 

I kategorin Skapande konstruktionslek är det teknikinnehåll som handlar om 

skapande med hjälp av olika material. Enligt Lpfö 18 (Skolverket 2018) ska 

barnen få möjlighet att utveckla sin förmåga att skapa, bygga och konstruera 

med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Nedan visar en observation 

där förskolläraren synliggör teknik i skapande konstruktionslek. 

I konstruktionsrummet där olika konstruktionsmaterial finns i öppna lådor 

på golvet och på väggarna finns olika bilder på kända byggnader i världen 

såsom Big Ben, London bridge och Eiffeltornet. Två barn har byggt ett 

stort bilgarage av mjuka byggklossar och kvadratiska plywoodskivor. 

Förskolläraren E frågar barnen hur de har byggt för att få det så stadigt. 

Barnen rycker på axlarna och svarar ”Vi bara byggde”. Förskolläraren 

ställer ett rätblock och en halv rätblocksform som har ett lutande plan på 

ena sidan på rätblocket. Konstruktionen välter omkull. ” Hur kommer det 

sig att ni har två under?” frågar förskolläraren. Ett av barnen svarar att ”Om 

man bara ställer en under så ramla det. (Observation 10) 

5.2.4 Analys av tematiseringarna för det synliggjorda teknikinnehållet 

I observationerna som handlar om konkreta artefakter synliggör 

förskolepedagogerna hur och vad artefakter används till i förskolans vardag. I 

observationerna riktar förskolläraren barnens uppmärksamhet till artefakten 

för att visa, förklara eller ställer frågor om hur den fungerar och vad den kan 

användas till. Genom Pramling Samuelssons och Asplund Carlssons (2014) 

utvecklingspedagogikens teori om lärandets objekt som handlar om vad barn 

lär sig, visar förskolepedagogerna användandet och syftet med artefakten. I 

observationerna synliggör förskolepedagogerna de konkreta artefakternas 

användning, artefakters olika variationslösningar och skapande artefakter 

genom konstruktion. Om förskolepedagogerna till exempel endast hade visat 

en bild på olika djur på lärplattan utan att visa hur sökandet eller 

lärplattanvändningen utförs, synliggörs inte teknikkunskapen för hur lärplattan 

fungerar. Därmed skulle lärandets objekt uteblivit. Eller om 

förskolepedagogerna inte hade jämfört kardborrtejp med lim hade barnen inte 

erfarit variationen i artefakters lösningar på behovet att fästa kort. Om 

förskolepedagogerna inte ställt frågan om barnens byggnadshållfastighet hade 

barnen kanske inte reflekterat över att en annan konstruktion kanske hade 

rasat.  
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 Strategier som förskolepedagogerna använder för att 

synliggöra teknik i förskolan 
Den insamlade data pekar på att förskolepedagogerna visar, förklarar och 

ställer frågor för att synliggöra teknik i förskolan. Vid en observation 

uppmuntrade förskolepedagogen att barnet fick prova sig fram. Tabellen 

(Tabell 2) nedan visar den kategorisering över de strategier som 

förskolepedagogerna undervisade med i observationerna.  

 
Auditiv undervisning Teknikinnehåll Situationer

förklarar användning av sked samtal vid lunch

förklarar användning av toalett toalettbesök

förklarar knivens vassa egg gör den skärduglig samtal vid lunch

förklarar användandet av laminerade kioskbilder skapande

förklarar använda dammsugaren och dess olika funktioner dammsugning

förklarar använda olika sorters skor till samma syfte påklädning

förklarar alternativ brickanvändning som lock iordningställa

förklarar skapa med trolldeg och använda redskap och ugn planerad aktivitet

Uppmuntra abstrakt tänkande

ställer frågor alternativ material fri lek

ställer frågor olika material för att fästa kort planerad aktivitet

ställer frågor böcker som är hårda och mjuka samtal vid lunch

ställer frågor konstruktion med lego fri lek

ställer hypotetiska frågor teknisk system toalettbesök

Blandad strategi

ställer frågor och förklarar skapa med olika sorters snö planerad aktivitet

ställer frågor och förklarar användning av olika redskap vid pepparkaksbak planerad aktivitet

visar och förklara använda rengörning och blöja blöjbyte

ställer frågor och visar hållfastighet i konstruktionen fri lek

Visuell undervisning

visar använda lärplatta fri lek

visar användandet av olika lim och dess funktioner planerad aktivitet  
Tabell 2 Undervisningsstrategier 

 

Flest gånger använde förskolepedagogerna av strategin att förklara 

teknikinnehållet. Denna tematisering benämns som auditiv undervisning 

eftersom strategin kräver att barnet eller barnen lyssnar på förskolepedagogen. 

Näst flest gånger ställer förskolepedagogen frågor till barnet eller barnen. I 

denna kategori uppmuntras barnen till ett abstrakt tänkande för att kunna 

besvara frågan som ställs, därav rubriken Uppmuntrar abstrakt tänkande. 

Rubriken Blandad strategi innehåller kombinerade strategier av förklarar, 

ställa frågor och visa. Visuell undervisning är benämningen för strategin att 

visa teknikinnehållet för barnen. I denna kategori kan barnen uppleva 

teknikinnehållet genom synen. 
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5.3.1 Auditiv undervisning 

I kategorin Auditiv undervisning synliggör förskolepedagogerna teknik 

genom strategin att förklara. Den auditiva undervisningen sker i en 

envägskommunikation av förskolepedagogen. 

Nedan visar en observation som belyser hur förskolläraren synliggör 

användandet av sked genom att förklara varför skeden är bättre bestick än 

gaffel när barnet ska äta ärtor. 

Vid lunchsituationen försöker ett barn spetsa en grön ärta på sin gaffel utan 

framgång. Förskolläraren C som sitter bredvid ser på barnet och frågar 

sedan ” Vill du har en sked? Den är nog lättare att äta med när det gäller 

ärtor”. (Observation 8) 

 

5.3.2 Uppmuntrar abstrakt tänkande 

Nedan visar en observation som innehåller förskolepedagogers strategi att 

synliggöra teknik genom att ställa frågor.  

Innan barnen går ut för utelek uppmanas de att ”gå och kissa” innan. Ett 

barn har kissat färdigt och ropar att den är färdig. Barnskötaren A 

uppmanar barnet att spola efter sig, ”Du får trycka på knappen”, manar 

förskolläraren. Sedan frågar Barnskötaren A barnet ” Vad händer när du 

trycker på knappen, tror du?”. Barnet svarar att kisset försvinner. ” 

Försvinner det? Vart tror du det tar vägen?”, frågar barnskötaren barnet. 

Barnet tittar på toalettens fästen i väggen och pekar på en vattenledning 

som är kopplad till toaletten. ”Det åker ut här”, säger barnet. Barnskötaren 

A berättar att det är vatten till toaletten som kommer där men att det stora 

röret bredvid är där kisset och vattnet åker ut till avloppet. (Observation 4) 

 

5.3.3 Blandade strategier 

Nedan visar en observation som innehåller exempel på förskolepedagogers 

strategier att synliggöra teknik genom att förklara och ställa frågor. 
 

I en planerad aktivitet har förskolläraren G förberett för bakning av 

pepparkakor på ett bord. På bordet finns olika redskap som kavlar, 

pepparkaksformar, degskrapa, besticksknivar och stekspade. På en stol vid 

bordet är pepparkaksdegen placerad i en plastpåse. Förskolläraren G delar 

ut en degklump var till barnen runt bordet. Barnen tar varsin kavel och 

börjar kavla degen platt. En deg fastna i bordet efter kavlandet. 

Förskolläraren tar en degskrapa. ”Vet ni vad man gör med den här?”, frågar 

Förskollärare G. ” Den skrapar vi mjöl så får man loss degen från bordet”, 

förklarar förskolläraren. ”Vet ni vad detta (pekar på bakplåtspappret) är för 

något?”, frågar förskolläraren J barnen. ”Ja, det är ett papper som man kan 
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ha i ugnen”, svarar förskolläraren J när ett av barnen berättar att det är ett 

papper. ”Känn på pappret”, uppmuntra Förskollärare J, ”Det känns nästan 

som plast”, berättar förskollärare J. ”Men vad tror ni händer med plast i 

ugnen?”, frågar förskollärare G. ” Smälter”, svarar ett av barnen. 

(Observation 20) 

5.3.4 Visuell undervisning 

Nedan visar en observation som innehåller förskolepedagogens strategi att 

visa teknikinnehållet i undervisningen. 

I Ateljén ställer förskolläraren E fram limstift på ett bord i mitten av 

rummet. Runt bordet sitter fem barn. Förskolläraren E delar ut ett rött 

papper och en toalettrulle till varje barn. Förskolläraren instruerar att det 

röda pappret ska limmas på. ”Man behöver ta lim på hela pappret men man 

behöver inte ta så mycket”, säger hen och tittar på ett barn som har skruvat 

upp limmet några centimeter på limstiftet. Förskolläraren E visar att 

kanterna på den röda rullen ska vikas ner ”annars kan den inte stå upp”. 

Efter att barnen vikit ner kanten ska de limma fast en frigolitkula med en 

limpistol. Limpistollimmet är varmt och stelnar fort, så fort att barnen inte 

hinner sätta dit frigolitkulan innan det har stelnat. Förskolläraren hjälper 

barnen med limpistolen och sätter dit huvudet. (Observation 13) 

5.3.5 Analys av förskolepedagogernas strategier 

I observationerna använder förskolepedagogerna strategier för att synliggöra 

teknik. Dessa strategier är att förklara, ställa frågor, visar, ställer frågor och 

förklarar, visar och förklarar samt ställer frågor och visar. Strategierna riktar 

sig till olika sinnen på mottagaren. Kategorin som innehåller strategin att 

använda kombinerande strategier för att synliggöra teknik riktar sig till flera 

sinnen för mottagaren att erfara teknik i vardagen. Genom att använda olika 

undervisningsstrategier skapar förskolepedagogerna flera sätt för att 

synliggöra teknikinnehållet med barnen, vilket är (Pramling Samuelssons & 

Asplund Carlsson 2015) utvecklingspedagogikens lärandets akt för att skapa 

intresse och mening för artefakterna. Strategin, som används flest gånger, att 

förklara teknikinnehållet handlar om en envägskommunikation med barnen 

och sker därmed inte i dialog som (Pramling Samuelssons & Asplund Carlsson 

2015) utvecklingspedagogikens lärandets akt handlar om. 
 

 Sammanfattning av resultat och analys 
I undersökningen använder förskolepedagogerna olika strategier för att 

synliggöra teknik i förskolans vardag. Enligt tabellen Konkreta artefakter 

(Tabell 1) synliggörs användandet av artefakter flest gånger genom olika 

strategier under olika situationer. I Pramling Samuelssons och Asplund 

Carlssons (2014) sammanställning av utvecklingspedagogikens lärandets 

objekt och lärandets akt är det det som väcker intresse och meningsfullhet det 
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som skapar lärande, genom att barnen är aktiva i ord och handling. Men genom 

den auditiva undervisningen är barnen inte aktiva i varken ord eller handling, 

vilket enligt tabell 2 sker flest gånger av observationerna. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras denna studiens resultat i relation till tidigare 

forskning. Avslutningsvis sammanställs en slutsats, förslag på vidare 

forskning samt pedagogiska implikationer. 
 

 Teknikinnehållet som synliggjordes i studien 
Denna studies observationer visar att förskolepedagogernas företrädesvis 

använder artefakter i sin teknikundervisning. Artefakter är objekt som har 

producerats av människor för att tillgodose ett behov (Axell 2013; Elvstrand, 

Hallström & Hellberg 2018). I tidigare forskning har Sundqvist, Nilsson och 

Gustafssons (2015), DiGironimos (2010) och Axells (2013) resultat visat att 

förskolepedagogers syn på teknik innebär användnande av artefakter. Att 

artefakterna är i fokus i teknikundervisningen kan beror på att det är den teknik 

som är konkretast att synliggöra. Detta visar Sundqvist, Nilsson och 

Gustafssons (2015) i deras studie när de rangordnar, förskolepedagogers 

beskrivningar av teknik, från enkel och konkret till komplexa och abstrakta, 

det vill säga att teknik är artefakter till teknik är mänskligt skapande och 

uppfinnande. Axell (2013) menar att teknikundervisningen inte bara ska 

handla om artefakter utan om inlärningsprocesser, generisk kunskap och 

system, vilket undersökningens analys för denna studie går emot. I 

DiGironimos undersökning (2010) visar hälften av elevernas svar att deras 

uppfattning av teknik är artefakter, vilket överensstämmer med mitt 

undersökningsresultat. DiGironimos (2010) menar om barnen i förskolan 

förknippar teknik med artefakter försummas andra teknikinnehåll i 

teknikundervisningen som till exempel tekniska system och teknikens 

historiska utveckling. En sådan undervisning skulle handla om vattnets väg till 

glaset på bordet eller om matlagningens historiska utveckling. 

 Förskolepedagogernas strategier att synliggöra 

teknik 
I förskolans läroplan (Skolverket 1998; Skolverket 2018) framgår det att 

förskolan ska främja barns uppmärksamhet så att de kan urskilja och utforska 

vardagsteknik samt skapa med olika material och redskap, vilket 

observationerna i denna studie visar. Förskolepedagogernas strategi är att 

synliggöra den vardagsteknik i form av de konkreta artefakterna som finns i 

vardagen.  

I förskolepedagogers strategier för att synliggöra teknik stämmer delvis med 

Hoisington och Winokurs studie (2015) om förskollärares strategier för barns 

lärande i STEM (STEM står för vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och 

matematik). De strategier som Hoisington och Winokurs (2015) menar leder 

till STEM lärande är skapande av engagemang, utforskande och reflektion. 

Engagemang, utforskande och reflektion skapas genom att 
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förskolepedagogerna är närvarande i situationerna och visar, förklara och 

ställer frågor (Hoisington & Winokurs 2015).  

Enligt Pramling Samuelssons och Asplund Carlsson (2015) handlar 

utvecklingspedagogikens lärandets akt om hur pedagoger skapar intresse och 

meningsfullhet i undervisningen. Det är dialogen, mellan barn och pedagoger, 

som medverkar till att barn är aktiva i ord och handling. 

Undervisningsstrategin att förklara teknikinnehållet handlar varken om att 

barnen är aktiva i ord eller handling, vilket heller inte leder till STEM lärande. 

Jag tolkar att STEM är en del av teknikmålen för förskolan eftersom 

teknikmålen i läroplanerna (Skolverket 1998; Skolverket 2018) bygger vidare 

från föregångaren av teknikmålen i Pedagogiskt program (Socialstyrelsen 

1993) som handlar om skapande av olika material och utforskande och 

urskiljande av vardagsteknik. 

 

De strategier som Hoisington och Winokur redogör i sin studie (2015) handlar 

om att engagera barnen i omgivningens konstruktioner, genom tillsammans 

med barnen utforska konstruktioner med barnen samt ställa frågor som får 

barnen att reflektera över sitt skapande möjliggöra barnens förmåga att 

utveckla sitt tekniktänk. Samma strategier använder förskolepedagogerna i 

denna studie.  

 

De olika strategierna som förskolepedagogerna på de olika förskolorna visar 

kan jämföras med den rangordning som Sundqvist, Nilsson och Gustafssons 

gör i sin studie (2015) från det enkla och konkreta, förklararstrategin, till det 

komplexa och abstrakta, ställa frågor-strategin. Det gemensamma för de båda 

förskolorna var att teknik synliggörs med närvarande förskolepedagoger som 

har ”teknikglasögon” på sig. Om teknikglasögon nämner även Elvstrand, 

Hallström och Hellbergs i sin intervjustudie (2018) att teknikundervisningen 

blir enklare när pedagoger vet vad teknik är. 
 

 Slutsats 
I förskolans vardag omgärdas barn och personal av teknik. Från de planerade 

aktiviteterna till vardagssituationer med toalettbesök och lek används 

artefakter. I läroplanen för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket 2018) redogörs 

teknikmål i form av att enkel teknik i vardagen som ska utforskas och urskiljas 

samt skapande med olika material och redskap ska utvecklas, vilket medför att 

förskolepedagogers teknikglasögon är av vikt för att synliggöra teknik i 

undervisningen. Förskolepedagogers strategier att ställa frågor, förklara och 

visa synliggör teknikinnehållet i denna studie. Detta lärande i ämnesområdet 

teknik behandlar olika kognitiva nivåer, från den konkreta nivån av 

förklararstrategin till den abstrakta nivån av att ställa frågor-strategin. 
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 Vidare forskningsförlag 
Det skulle vara en intressant forskningsstudie att följa vilket lärande i 

teknikinnehållet lösningars variation som förskolepedagogerna ger möjlighet 

till genom olika strategier för att sträva efter olika kognitiva nivåer? 

 Pedagogiska implikationer 
En pedagogisk implikation som har väckts i samband med denna studie är att 

ta tillvara på situationer när barnen omger sig av teknik och synliggör 

teknikinnehållet för barnet på ett intressant sätt genom olika strategier som 

innebär att barnen är delaktiga i både ord och handling. 
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8 Bilagor 

Innehållsförteckning 

 

 Bilaga A 

Missiv till förskolepedagoger sida 2 av 4 

 Bilaga B 

Missiv till vårdnadshavare sida 3 av 4 

 Bilaga C 

Observationsprotokoll sida 4 av 4 
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Bilaga A 

Till dig som är förskollärare/barnskötare i förskolan 

Information och förfrågan om deltagande i observationsstudie 

 

I förskolan omges förskolepedagoger och barn av teknik. Enligt förskolans läroplan 

ska barn ges möjlighet att utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och 

utforska hur enkel teknik fungerar samt utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

Jag vill därför genomföra en observationsstudie med förhoppning att få syn på hur 

förskolepedagoger synliggör teknik för barnen i förskolan. 

 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur förskolepedagogers förhållningssätt 

att synliggöra teknik i undervisningen. 

 

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din 

medverkan. Observationen kommer att genomföras på din arbetsplats. 

Observationen beräknas att ta en dag. Från kl. 8.30 -14.30. 

 

Materialet från studien kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 

kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att ta del av det. Inga enskilda 

personer eller arbetsplatser kommer att identifieras i examensarbetet. Din yrkestitel 

kommer att vara synlig för den ger trovärdighet till materialet. 

 

Jag heter Cecilia Algotsson och går på Linnéuniversitetet och läser till förskollärare. 

I utbildningen ingår att göra ett examensarbete, vilket är anledningen att denna 

observationsstudie kommer att göras. Har du några frågor så hör av dig till mig. 

 

 

Kalmar 2018-11-29 

 

 

 

Studerande:   Handledare: 

Cecilia Algotsson   
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Bilaga B 

 

Till dig som är vårdnadshavare för barn i förskolan 

Information och förfrågan om deltagande i en 

observationsstudie 

I förskolan omges förskolepedagoger och barn av teknik. Enligt förskolans läroplan 

ska barn ges möjlighet att utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och 

utforska hur enkel teknik fungerar samt utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

Jag vill därför genomföra en observationsstudie med förhoppning att få syn på hur 

förskolepedagoger synliggör teknik för barnen i förskolan. 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur förskolepedagogers förhållningssätt 

att synliggöra teknik i undervisningen. 

Observationen kommer att fokusera på förskolepedagogerna. 

Det är helt frivilligt att medverka i studien och barnet kan när som helst avbryta sin 

medverkan. Observationen kommer att genomföras på förskolan och beräknas att ta 

en dag. Från kl. 8.30 -14.30. 

Materialet från studien kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 

kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att ta del av det. Inga enskilda 

personer eller arbetsplatser kommer att identifieras i examensarbetet. 

Jag heter Cecilia Algotsson och går på Linnéuniversitetet och läser till förskollärare. 

I utbildningen ingår att göra ett examensarbete, vilket är anledningen att denna 

observationsstudie kommer att göras. Har du några frågor så hör av dig till mig. 

Var vänlig och kryssa i en ruta. 

 Ja,  får vara med i studien.  

        Barnets namn  

 Nej, får inte vara med i 

studien. 

       Barnets namn  

 

Underskrift 

 

Kalmar 2018-11-28 

Studerande:   Handledare: 

Cecilia Algotsson    
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Bilaga C 

Observationsprotokoll mall 

Tid Situation Säger Gör Reflektion 

     

     

     

     

     

 


