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Abstrakt 

Svensk titel: “Catch the moment”- ämneskunskaper är betydelsefulla 

• En studie om förskolläraren och teknikämnets didaktik 

English title: “Catch the moment” - subject knowledge is significant 

• A study on the preschool teacher and the didactics of the subject of technology 

Denna studie grundar sig i fyra förskollärares erfarenheter kring teknikundervisning i 

förskolan, med syfte att utifrån ett didaktiskt perspektiv bidra med kunskap om hur 

förskollärare undervisar i teknik på förskolan. De tre frågeställningar som synliggör 

syftet är: Hur beskriver förskollärare ämnet teknik i förskolan, det vill säga vad 

innefattar ämnet? Hur bedrivs teknikundervisningen på förskolan, det vill säga med 

vilka undervisningsmetoder genomförs ämnet? Vilka svårigheter och möjligheter 

upplever förskollärare med teknikundervisningen i förskolan? Studien har en kvalitativ 

ansats och med hjälp av semistrukturerade intervjuer har data samlats in.    

 

Studiens resultat har analyserats utifrån ett didaktiskt perspektiv med frågorna vad, hur 

och varför, samt med hjälp av tidigare forskning kring teknik i förskolan. Resultatet 

visar att teknikundervisning bedrivs på förskolorna, men att förskollärarna har olika 

kunskaper kring teknikämnet och därmed varierar teknikinnehållet. Resultatet visar 

vidare att förskollärarna använder sig av olika metoder för att väcka, stötta och utmana 

barnens teknikintresse. Det krävs medvetna och medforskande förskollärare som 

benämner teknikbegrepp i en lärprocess som uppmuntrar utforskande. Alla 

förskollärarna menar att de utgår från barnens intressen för att ett meningsfullt lärande 

för barnen ska ske. Anledningen till att ett visst teknikinnehåll väljs ut är främst 

förskollärarnas ämneskunskaper. Teknikundervisningen sker gärna ämnesöverskridande 

i förskolan. Dock kan det innebära att teknikinnehållet blir otydligt, men samtidigt kan 

fler barn hitta motivationen att undersöka teknik vidare, om en bredare tolkning av 

teknik presenteras. En slutsats i studien är att förskollärarens ämneskunskaper är 

avgörande för vilket lärande som blir möjligt för barnen, både vid planerad och spontan 

teknikundervisning. 

 

Nyckelord 
Teknik, undervisning, didaktik, förskollärare, förskola 
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1 Inledning 

Liksom naturvetenskapen har teknik fått ett oförtjänt rykte att vara 

krångligt och abstrakt. Det är verkligen synd! Tekniken finns överallt 

omkring oss och alltså borde det vara något som vi känner oss nyfikna 

på och gärna utforskar vidare.    

    (Persson 2011, s. 8) 

Hans Persson (2011) adjunkt och författare, skriver i boken Teknikgrytan, enkla 

undersökningar i teknik, om de svårigheter många känner inför teknikämnet. 

Teknik har fått stämpeln tråkigt, svårt och abstrakt. Mycket av det vi gör både till 

vardags och i förskolans verksamhet är teknik, men det upplevs svårt att 

synliggöra den. Varför är det så? Sundqvist (2016) menar att ämnesområdet 

teknik är ett relativt nytt kunskapsområde i förskolan och många pedagoger 

upplever sig ha otillräckliga kunskaper i ämnet. Detta leder till att ämnet undviks 

av pedagoger eller att barnen lämnas ensamma med att utforska teknik i den 

befintliga miljön. Hur kan vi utveckla teknikintresset hos barn, om många 

pedagoger inte känner sig säkra på vad teknik innebär?  

Förskolan har ett komplext uppdrag som inte styrs av hur många timmar som ska 

ägnas åt olika ämnen utan det är upp till förskollärarna att skapa förutsättningar så 

att varje barn utmanas i sin undervisning inom samtliga målområden i läroplanen 

(Skolverket 2018). I Skolinspektionens (2018) slutrapport Förskolans kvalitet och 

måluppfyllelse - ett treårigt regeringsuppdrag att granska förskolan, 

framkommer det att förskolan har både styrkor och svagheter vad gäller de 

målområden som ska uppfyllas. En svaghet är att teknik, naturvetenskap och 

matematik inte alltid berörs i undervisningen på förskolan. Vid revideringen av 

läroplanen 2018 (Skolverket 2018) förtydligades målen för teknikämnet i 

förskolan. Varje barn ska nu få förutsättningar för att utvecklas inom teknik. 

Fokus ligger på ökad förståelse för att olika val påverkar människan. Varje barn 

ska även ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att utforska, beskriva, ställa 

frågor och samtala om teknik med hjälp av olika uttrycksformer samt bygga och 

konstruera med olika tekniker, redskap och material. Strävansmålen från de 

tidigare läroplan (Skolverket 2016) om att barnen ska upptäcka och utforska 

vardagsteknik finns kvar även i den reviderade läroplanen (Skolverket 2018).  

För att förstå sambandet mellan människor, samhälle och den vardagliga teknik 

som människan ständigt omges av, krävs teknisk kunskap för att göra medvetna 

val i livet. Därför behöver barn redan i förskolan utveckla sina teknikkunskaper 

(Axell 2017). Att teknikundervisning ska ske i förskolan står i förskolans 

styrdokument (SFS 2010:800; Skolverket 2018) som alla förskollärare har att 

förhålla sig till. Men vad innebär det egentligen att undervisa om teknik i 

förskolan och vad innebär teknisk kunskap hos barn? För att ökad förståelse ska 

anammas av barnen i förskolans teknikundervisning, krävs att den sätts in i ett 

större sammanhang, vilket även skapar mening för barnen (Axell 2017). Oftast 

ses teknisk kunskap hos barn när de behärskar konstruktionstekniker. Teknik är 

dock inte endast att kunna bygga och konstruera med klossar eller bygga en 

träjärnväg, utan teknisk kunskap hos barn innefattar även i högsta grad att klippa, 

klistra och att pärla. Eller? Det råder med andra ord en viss osäkerhet kring vad 

undervisning i teknik på förskolan är, vilka arbetsområden teknik innefattar och 

var gränserna går mellan barns tekniska kunskap och deras kreativitet. I förskolan 

är det av stor vikt att förskollärare är medvetna om vad som är teknik. Wahlström 
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(2019) menar att förskollärare bör förhålla sig till didaktikens frågor vad, hur och 

varför när de planerar undervisningen. Axell (2017) och Bjurulf (2013) menar att 

förskollärare då kan förmedla kunskapen vidare till barnen så att alla barn kan 

motiveras, bekräftas och utmanas i sitt lärande. Barnen får därmed ett större 

självförtroende gällande teknikkunskap. Didaktik är enligt Wahlström (2019) 

planering och reflektion av undervisning och lärande, där innehåll, framställning 

och barns erfarenheter är i fokus för undervisningen. Relationen och 

interaktionen i undervisningen mellan teknikinnehåll, förskollärare och barn kan 

se olika ut och beror på olika aspekter. 

Med bakgrund av detta finner vi det intressant att undersöka hur förskollärare 

beskriver sitt arbete att undervisa i teknik då det uppenbarligen finns en 

problematik runt ämneskunskap och vad som är teknik samt hur undervisningen 

bedrivs i förskolan. Förskollärare är utbildade och har insikt i vad förskolan 

ålägger dem att göra, men vilken syn har förskollärarna på hur det fungerar i 

verksamheten? Då vi själva arbetat många år inom förskolan är det med stor 

ödmjukhet och nyfikenhet vi närmar oss förskollärarnas komplexa uppdrag i 

förskolan. 

1.1 Begreppsdefinition 

I följande avsnitt presenteras och förklaras följande begrepp; teknik, artefakt, tekniska 

system, teknik i förskolan och undervisning. Detta är begrepp som behandlas och 

återkommer i vår studie. Vi har valt att förklara begreppen utifrån litteratur. Vår 

förhoppning är att läsaren blir hjälpt av förklaringarna och får förståelse för varför de 

används i studien 

 
1.1.1 Teknik 

Teknik definieras som föremål eller processer som tillverkats av människan. Teknik 

uppfyller behov eller löser problem som människan har. Det kan vara maskiner, 

redskap, tyger och verktyg av olika slag, men även metoder för att öka användbarheten i 

olika material, till exempel att bearbeta råmaterial (Persson 2011). Teknik innebär även 

kunskap om användandet och tillverkandet av artefakter och tekniska system (Bjurulf 

2013).  

 
Artefakt kommer från det latinska ordet arte factum och betyder konstgjord (Persson 

2011). Artefakt är ett föremål som är tillverkat av människan för att fylla ett visst behov 

eller lösa ett problem. Artefakter kan framställas som en förstärkning av människans 

fysiska förmågor. Hammaren är en förstärkning av handen och skor en förstärkning av 

foten (Axell 2017).  

 

Tekniska system är ett antal föremål som hänger samman för att bilda en helhet. De 

flesta vardagsartefakter som används till exempel bil, dator och mobil består av flera 

komponenter som tillsammans bildar ett tekniskt system (Axell 2017). Tekniska system 

kan även innebära de processer som sker vid tillverkningen av artefakter (Bjurulf 

2013).  

 
1.1.2 Teknik i förskolan 

Bjurulf (2013) menar att förskollärare måste vara medvetna om betydelsen i tekniska 

begrepp så att teknikbegreppens betydelser förmedlas vidare till barnen. Genom att sätta 

ord på och använda rätt teknikbegrepp blir tekniken konkret och förståelig. Teknik 

används för att lösa problem samt för att uppfylla olika behov vilket innebär att det ska 
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benämnas som teknik och inte pyssel. Att förskolläraren är medupptäckare i 

teknikutforskandet tillsammans med barnen bidrar till att barnen får möjligheten att 

upptäcka vardagsteknik, samtala, ställa frågor om och reflektera kring teknik. Det 

hjälper till att göra tekniken mindre svår och komplex och gör den naturlig i förskolan. 

Detta kan ske i till exempel en teknikpromenad vilket Bjurulf (2013) lyfter som ett 

arbetssätt för att undervisa i teknik för att urskilja vardagsteknik. Fokus kan vara på att 

hjul finns på olika ställen, inte bara på fordon, hur olika fönster är utformade eller hur 

staket är konstruerade. För att synliggöra tekniska begrepp kan barnen få en artefakt 

bakom ryggen som de sedan ska beskriva för övriga i gruppen genom att bara känna. 

Mylesand (2007) betonar vikten av att använda ett rikt material för teknikskapande lika 

väl ute som inomhus. Att använda olika material och redskap samt lära om hur olika 

konstruktioner fungerar och vad som gör dem mer ändamålsenliga bidrar till vidare 

utforskande. Bjurulf (2013) lyfter att förskolans teknikundervisning kan introducera de 

enkla maskinerna; hävstången, lutande planet, skruven, hjulet, kilen, taljan och blocket. 

Detta för att synliggöra maskinerna då de återkommer i vardagstekniken. Axell (2017) 

lyfter händelsekedjor som ett annat arbetssätt för att utveckla barnens förståelse för hur 

saker och ting hänger ihop och påverkar varandra i tekniska system.  

 
1.1.3 Undervisning 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) är “undervisning sådana målstyrda processer som 

under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom 

inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden” (SFS 2010:800 s. 4). I 

läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) föreskrivs att det är förskolläraren som ska 

leda de målstyrda processerna och ansvara för undervisningen, men hela arbetslaget ska 

delta. Undervisning sker både spontant och planerat men utgår alltid från förskolans 

läroplan. I vår studie vill vi därför undersöka hur förskollärare beskriver sin 

teknikundervisning. 
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2 Syfte 
Syftet med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv bidra med kunskap om hur fyra 

förskollärare undervisar i teknik på förskolan. Detta för att nå en djupare förståelse för 

vilka svårigheter och möjligheter förskollärare möter i verksamheten. 

 

2.1 Frågeställningar 

• Hur beskriver förskollärare ämnet teknik i förskolan, det vill säga vad innefattar 

ämnet?  

• Hur bedrivs teknikundervisningen på förskolan, det vill säga med vilka 

undervisningsmetoder genomförs ämnet? 

• Vilka svårigheter och möjligheter upplever förskollärare med 

teknikundervisning i förskolan? 
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3 Tidigare forskning 
I detta kapitel synliggörs tidigare forskning på området teknikundervisning i förskolan. 

Den tidigare forskningen är utvald för att svara upp mot studiens syfte och 

frågeställningar om hur teknikundervisningen bedrivs på förskolan utifrån de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför. Kapitlet är uppdelat i tre underrubriker. Teknikinnehåll 

och undervisningsmetoder i förskolan behandlar de didaktiska frågorna vad och hur. 

Svårigheter och möjligheter med teknikundervisning i förskolan behandlar didaktikens 

varför och slutligen sammanfattas forskningen i sammanfattning av tidigare forskning. 

 

3.1 Teknikinnehåll och undervisningsmetoder i förskolan 

I en forskningsöversiktsstudie av Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) 

genomfördes gruppintervjuer med 16 förskollärare och barnskötare, gällande teknik i 

förskolan. Studien genomfördes på två förskolor i en medelstor kommun i södra Sverige 

som fokuserade på teknik i undervisningen. Syftet med studien var att undersöka 

förskolepedagogers uppfattningar och erfarenheter om teknik i förskolan. I studiens 

resultat framkommer det att de flesta av pedagogerna har negativa erfarenheter kring 

teknik och att de upplever att teknik är något svårt. De anser att de själva inte har 

tillräcklig kunskap om teknikämnet eller dess didaktik och därmed upplevs svårigheter 

med att stimulera barns teknikutveckling. Konstruktion med olika material, bygga med 

klossar och utföra experiment är vad pedagogerna i studien beskriver som teknik i 

förskolan, trots att det finns en medvetenhet om att teknik “finns överallt”. De uttrycker 

även svårigheter med att anpassa undervisningen i teknik till barns nivå, att synliggöra 

och att ta tillvara på teknik som finns i förskolans vardag. Vidare visar resultatet att barn 

har ett naturligt intresse och nyfikenhet för teknik. Barn vill veta hur saker fungerar och 

hänger ihop. Teknikintresset bör därmed stimuleras för att inte nyfikenheten ska 

försvinna.  

 

I Sundqvists (2019) doktorsavhandling skildras förskolors arbete och undervisning i 

teknik. Fokus låg på de didaktiska frågorna vad och hur. Empirin samlades in genom 

intervjuer, enkäter och via etnografiska data i form av videoinspelningar och 

fältanteckningar utifrån fem olika delstudier. Deltagarna var från en medelstor kommun 

i mellersta Sverige. Pedagoger på 14 förskolor besvarade enkäter. Sju 

förskolepedagoger deltog i intervjuerna och de etnografiska studierna genomfördes på 

två förskolor. Resultatet i studien visar att förskolepersonalen har svårigheter att urskilja 

vad ett teknikinnehåll innebär för barn i förskolan. Teknikinnehållet blir inte tydligt när 

det blandas ihop med naturvetenskap, experiment och matematik. En svårighet är att 

tekniska färdigheter i form av att använda kroppen för att hoppa inte medför 

ämnesteknik medan när ett tekniskt objekt används, till exempel användandet av 

bestick, blir det ämnesteknik. Aktiviteter som anses vara tekniska innebär inte 

garanterat ett teknikinnehåll. Vad som utförs på till exempel lärplattan tillsammans med 

förskolepersonalens syfte, instruktioner och stöttning, avgör om det finns ett 

teknikinnehåll eller inte. Teknikinnehållet kan innebära allt från att hantera enkla 

tekniska objekt (dragkedja, sax och bestick) till digital, avancerad och komplex teknik, 

dess funktion och användningsområde. Vidare visar resultatet hur olika 

undervisningsstrategier används för att göra lärandet meningsfullt för barnen. 

Förskolepersonalen påvisar variation och kontrast av teknikinnehållet samtidigt som 

barn ges tid att konkret pröva och undersöka tillsammans med andra barn. En annan 

strategi är att utgå ifrån barns perspektiv och intresse för att tekniken ska bli begriplig 

och hanterbar. Dessutom påvisar resultatet att det varierar i vilken utsträckning 

förskolepersonalen har förmåga att utmana barn i teknikundervisningen eller om de bara 
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uppmärksammar vad barn gör och kan. Genom skapande med olika material kan olika 

tekniska system synliggöras och problem lösas. Dock krävs närvarande 

förskolepersonal med teknikkunskaper som sätter ord på och benämner begrepp för att 

barn ska gynnas i sin teknikutveckling. Studiens resultat visar att förskollärare som har 

goda kunskaper och känner säkerhet i teknikämnet och dess didaktik, är bättre på att 

utnyttja de spontana tillfällena till teknikundervisning. 

 

Hoisington och Winokur (2015) har genomfört en studie med syfte att synliggöra 

undervisningsstrategier som kan användas i förskolans teknikundervisning. Studien 

genomfördes i Connecticut, USA, på barn i åldrarna 3–5 år. Genom ett 

utbildningsprogram fick förskollärare under fem månader handledning och stöttning. I 

studiens resultat framkom sju strategier som kan användas i teknikundervisningen för 

att stödja och stötta förskolebarn i deras teknikutveckling. Att förbereda lärmiljön med 

olika material på barns nivå samt ge dem tid att undersöka och utforska är enligt 

forskarna en strategi. Den andra strategin är att låta förskollärarna få tid att utforska och 

reflektera över sina egna teknikkunskaper. Diskussioner om hur barn lär sig samt hur 

teknik tillämpas hos barn ingår även i den andra strategin. De tredje och fjärde 

strategierna handlar om förskollärares medvetenhet kring barns konstruerande. 

Förskollärarna har vetskap om att barn bygger förståelse över tid och att förskolläraren 

skapar de förutsättningar och ger den stöttning som krävs för att teknikutvecklingen ska 

främjas. Den femte strategin gäller möjligheterna till ett ämnesöverskridande arbetssätt 

där språkutvecklingen genomsyrar undervisningen där läs- och skrivkunskaper blandas 

med verbalt språk och matematik i barns konstruerande. Den sjätte strategin behandlar 

möjligheterna att samla ihop data för utvärdering, medan den sista strategin innebär att 

reflektera över insamlad data om barns konstruktioner. Studiens resultat visar även att 

redan när barn är små finns förståelse för teknik. Dock är inte deras förklaringar alltid 

vetenskapligt korrekta. Om barn i förskolan introduceras och ges möjligheter att 

utforska teknik har de erfarenheter med sig, vilka senare ligger till grund för en djupare 

förståelse. 

 

Boströms (2018) licentiatavhandling är aktionsforskning med syftet att undersöka hur 

traditionella könsroller inverkar på de yngre barnens förutsättningar att skapa intresse 

för teknik, samt att utveckla olika förmågor i teknik. Studien genomfördes i en förort till 

en medelstor kommun i södra Sverige, där en förskoleenhet bestående av två förskolor 

är utgångspunkten. En grupp förskollärare som själva angett att de vill vara med i 

studien arbetar tillsammans med forskaren. Detta för att få en ökad kunskap om hur de 

didaktiska valen begränsas av traditionella könsroller i teknikundervisningen. 

Verksamhetsaktioner och mötesaktiviteter videofilmas och utgör grunden för 

reflektionen förskollärarna och forskaren gör tillsammans. Resultatet av studien visar 

hur förskollärare tror att de erbjuder alla barn likvärdiga förutsättningar för lärande i 

teknik. Dock synliggörs det i videofilmerna hur de snarare bara utmanar några barn i 

teknikundervisningen. Pojkar och flickor erbjuds inte samma förutsättningar för lärande 

i teknik. Vidare visar resultatet hur det främst är den manliga teknikens artefakter som 

används i teknikundervisningen, istället för att ett bredare perspektiv på vad teknik är 

gestaltas. Den manliga teknikens artefakter innebär skruvar, muttrar och gångjärn. Ett 

vidgat perspektiv på vad teknik är skapar förutsättningar för att inspirera fler barn till ett 

teknikintresse där möjligheter finns för utveckling av specifika förmågor i teknik. 

Förskollärarnas planering att synliggöra den manliga tekniken bidrar med att förstärka 

rådande könsnormer istället för att utmana dem. Studiens resultat påvisar vikten av att 

förskollärarna inte bara samtalar och reflekterar över teknikinnehållet och 

genomförandet, utan verkligen ser hur de samverkar med barnen i aktiviteterna. 
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Reflektionen över interaktionen skapar förutsättningar för förskollärarna att bli 

medvetna om sitt agerande och bemötande av barn och hur det stämmer överens med 

bilden de har av sig själva. 

 

I likhet med studien ovan har Hallström, Elvstrand och Hellberg (2015) genomfört en 

studie som syftar till att undersöka hur teknik utforskas i leken av flickor och pojkar 

samt förskollärarnas agerande för att skapa förutsättningar för lärande i teknik. Studien 

har en etnografisk ansats där resultaten grundas i observationer av barn och 

förskollärare som dokumenteras via videofilm på två svenska förskolor med 165 barn 

mellan 1-6 år. Resultaten i studien visar att förskollärare inte utmanar teknikkunskaper i 

den fria leken. Det synliggörs hur barn lämnas att undersöka tekniken själva samt att de 

barn som inte undersöker teknik inte uppmuntras av förskollärare att utforska teknik på 

något vis. Pojkar använder ofta konstruktion som ett huvudspår i leken, medan flickor 

har konstruktionen som ett sidospår till leken. Vidare visar resultatet att lekmaterialet 

påverkar vilken lek som blir möjlig. Inomhus delar barnen sig i pojk- och flickgrupper 

då de föredrar olika konstruktionsmaterial medan däremot leken utomhus snarare skapar 

grupper som består av både pojkar och flickor då lekmaterialet är mer könsneutralt. Ett 

annat resultat i studien är att flickor och pojkar agerar med olika självförtroende i mötet 

med teknik. Flickor är avvaktande samtidigt som pojkar gärna provar på och använder 

fler tekniska begrepp. Förskollärarnas förförståelse av hur kön påverkar barns agerande 

i mötet med teknik delas i en grupp som menar att det har betydelse medan den andra 

gruppen anser att det inte är någon skillnad. 

 

3.2 Svårigheter och möjligheter med teknikundervisning i förskolan 

I en vetenskaplig artikel diskuterar Karlsson Lohmander och Pramling Samuelsson 

(2015) hur den svenska förskolans tradition av att ha lek och omsorg i fokus utmanas av 

förskolans läroplan som innehåller lärande med nya ämnen som naturvetenskap och 

teknik. Lek och lärande ska vävas samman i undervisning och förskollärare ska förhålla 

sig till den här utmaningen i förskolans vardag. När både omsorg, lek och lärande ska 

bilda en helhet i undervisningen kan förskollärare uppleva att uppdraget är 

problematiskt. Läroplanens teknikämne visar inte vilket innehåll som avses att 

undervisas, utan förskollärarna lämnas att tolka det själva. Det trots att många 

förskollärare saknar teknikkunskaper då det inte ingick i deras utbildning. Karlsson 

Lohmander och Pramling Samuelsson (2015) lyfter hur det inte kan tas för givet att barn 

lär mot ett visst lärandeobjekt i den fria leken. Därmed blir det viktigt att förskollärare 

tydligt och medvetet visar hur de ramar in sin undervisning för att rikta 

uppmärksamheten mot ett särskilt innehåll. Förskollärare måste därmed ha kunskaper så 

att de aktivt deltar i ett ömsesidigt möte där barns perspektiv tas tillvara på i lek och 

lärande. 

 
I en amerikansk studie av McClure, Guernsey, Clements, Bales, Nichols, Kendall-

Taylor och Levine (2017) undersöks vilka möjligheter och utmaningar som finns för 

barns lärande i STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics. Översatt 

naturvetenskap, teknik, ingenjörskap och matematik). I dagens högteknologiska vardag 

krävs att barn utbildas i teknikens grunder för att kunna klara av att hantera sin 

omgivning, precis som alla barn behöver lära sig läsa när industrisamhället utvecklades. 

Resultatet visade på fem viktiga slutsatser. Den första påvisar att förskollärare och 

föräldrar är positiva till STEM-undervisning men att de saknar kunskaper vilket leder 

till dåligt självförtroende som inte bör föras över till barnen. Det visar även att 

undervisningen bedrivs lekfullt. Den andra slutsatsen innebär att förskollärarna behöver 

ämneskunskaper med ett tydligt innehåll där ämnena används i en helhet med konkreta 
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upplevelser tillsammans med medforskande förskollärare. Den tredje slutsatsen är 

medvetenheten om att barn lär STEM överallt i samhället och är intresserade av det. För 

det fjärde krävs att politiker, forskare och förskollärare samarbetar för att utveckla 

STEM-undervisningen. Den sista slutsatsen lyfter vikten av att skapa förståelse för vad 

STEM innebär på förskolan samt att det kan integreras med ämnen som anses viktigare. 

Därmed skapas förutsättningar för alla barn att utvecklas inom STEM-ämnena. 

 

I en forskningsöversikt genomförd av Axell (2013) ges exempel på teknikundervisning i 

förskolan. Den innefattar inte undervisning gällande IKT (informations-och 

kommunikationsteknik). Forskningsöversikten är en samling vetenskapliga artiklar 

främst från USA, Australien och Storbritannien där resultaten sätts i relation till svensk 

läroplan i förskolan. Forskningsöversikten visar att det är av stor vikt att barn kommer i 

kontakt med teknik redan i förskolan, då det är enklare att bygga vidare 

teknikundervisningen på det naturliga intresset, nyfikenheten, fantasin och leken barn 

har. Förskolans verksamhet bör ta tillvara på barns tidigare erfarenheter och kunskaper 

kring teknik då teknikkunskaper utvecklar förmågor och kunskaper som 

problemlösning, samarbete och kritiskt tänkande. Samhällets normer bidrar till skillnad 

mellan pojkar och flickors teknikintresse redan i unga år. Om förskolan arbetar för 

likvärdiga teknikkunskaper hos förskolebarn skapas det förutsättningar för ett rättvisare 

och mer jämställt samhälle, samtidigt som självförtroende kring teknikkunskaper ökar 

hos båda könen. Då barn redan i förskolan bekantar sig med, känner igen och har 

kunskap om hur teknik fungerar kan de även känna delaktighet i dagens tekniska 

samhälle. Forskningsöversikten visar även att pedagogerna själva anser att de har 

bristande kunskaper i teknik och att deras okunskap har inflytande på vilka kunskaper 

barn i sin tur utvecklar. Teknikundervisning i förskolan handlar, på grund av 

pedagogernas okunskap, ofta om artefakter, dess användningsområden och det barn 

skapar istället för att fokusera på processer, funktion och system. 

 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammantaget visar tidigare forskning att många förskollärare uttrycker svårigheter med 

teknikämnet och dess innehåll, då det lätt förväxlas med andra ämnen såsom 

naturvetenskap och matematik. Ett vidgat perspektiv på vad teknik innebär används 

sällan utan stannar vid artefakter istället för en bredare förståelse som innefattar 

processer, funktion och tekniska system. Den tidigare forskningen påvisar delade 

meningar gällande hur teknikundervisningen ska tydliggöras genom att flera ämnen bör 

integreras. Forskningen synliggör hur teknikundervisningen oftast lämnas utan 

inramning av förskollärarna, då de menar att tekniken finns överallt. Barn lämnas att 

undersöka tekniken själva, utan någon som stöttar, förklarar och använder tekniska 

begrepp.  

 

Utifrån tidigare forskning framkommer det att barn är intresserade av teknik och vill 

veta hur omvärlden fungerar och att nyfikenheten bör tas tillvara redan i förskolans 

teknikundervisning. Beroende på vilka metoder förskolläraren använder i 

teknikundervisningen möjliggörs olika förutsättningar för lärande i teknik. Att utgå från 

barns perspektiv och intressen möjliggör en hanterbar och meningsfull 

teknikundervisning för barnen samtidigt som en aktiv förskollärare finns med. Genom 

ett rikt teknikmaterial, konkreta erfarenheter och reflektioner i samband med 

utforskandet skapas nya funderingar och frågor i ämnet. Samhällets normer bidrar till att 

flickor är mer avvaktande och har mindre självförtroende än vad pojkar har gällande 

teknik, visar den tidigare forskningen. Förskolans arbete med likvärdig 
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teknikundervisning för alla barn bidrar till ett mer jämställt samhälle där alla, oavsett 

kön, kan känna tekniskt självförtroende i det livslånga lärandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

10 

4 Teoretiskt ramverk 
Syftet med denna studie är att utifrån ett didaktiskt perspektiv bidra med kunskap om 

hur förskollärare undervisar i teknik på förskolan. För att besvara studiens syfte och 

frågeställningar användes de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Detta kapitel 

presenterar de didaktiska begreppen framställning, erfarenhet och interaktion och hur 

de samsplar med vad, hur och varför men även hur de används i studiens resultat och 

analysdel. Valet har gjorts för att synliggöra förskollärarnas planering och 

genomförande av teknikundervisningen samt hur de olika delarna förutsätter varandra 

och leder till att ett visst teknikinnehåll väljs ut. 

 

4.1 Didaktiskt perspektiv 

Didaktik är läran om undervisningsprocessen menar Kansanen, Hansén, Sjöberg & 

Kroksmark (2017) som vidare beskriver hur didaktik är konsten att peka ut och 

förmedla budskap. Didaktiken gör att andra människor kan skapa sin egen kunskap om 

omvärlden och utifrån den kunskapen göra kloka val. Wahlström (2016) beskriver att 

didaktik består av undervisningens teori och praktik. Därmed kan den aldrig enkelt 

planeras och analyseras då kontexten alltid påverkar utfallet. Enligt von Oettingen 

(2018) är den didaktiska triangeln en modell som kan användas för att få en överblick 

över mötet med undervisningens kategorier; innehåll, lärare och barn. Triangelns hörn 

eller sidor symboliserar de tre kategorierna. En förutsättning för att undervisning ska 

kunna bedrivas är mötet och samspelet mellan de olika kategorierna, då alla kategorier 

är lika viktiga. Faller innehåll, lärare eller barn bort kan undervisning inte bedrivas, då 

det inte längre är någon målstyrd process. De olika kategorierna ska inte uppfattas som 

separerade delar. Det kan leda till att undervisningen blir lärarens angelägenhet, barnets 

sak eller att ämnet blir frånskilt från både lärare och barn. Wahlström (2016) förklarar 

hur didaktiken ligger till grund för att synliggöra och reflektera över hur undervisningen 

bedrivs och lyfter de didaktiska frågeställningarna vad, hur och varför. Användandet av 

de tre frågeställningarna hjälper förskolläraren att få en översikt, så att de beaktas i 

planerandet av undervisningen. Vad-frågan ställs för att ringa in vad som är målet och 

därmed urskiljs vilket kunskapsinnehåll som ska vara i fokus för att nå målet. Hur-

frågan ställs för att välja vilken metod som skapar bäst förutsättningar för barnen att 

tillägna sig ett kunskapsinnehåll. Varför-frågan behandlar syftet med att barn ska lära 

sig ett specifikt kunskapsinnehåll. 

  

I förhållande till den didaktiska triangeln och de didaktiska frågeställningarna belyser 

Lindström och Pennlert (2019) vikten av att förskollärare besitter kunskaper i att 

analysera och reflektera över sin undervisning. Både kunskap om undervisning samt 

kunskap i att undervisa bör finnas, det vill säga att det relationella mötet finns med för 

att skapa goda förutsättningar för undervisning i ett specifikt ämne. Förskollärarens 

didaktiska kompetens är avgörande för vilket lärande som blir möjligt för barnen. Den 

didaktiska triangeln och de tre didaktiska frågeställningarna är två modeller som 

integrerar med varandra där triangelns hörn utgör grunden och de didaktiska frågorna 

samspelar mellan de olika hörnen (Wahlström 2016). Undervisningen är ett möte 

mellan förskolläraren och barnet kring ett innehåll. Vad-frågan beskriver vilket innehåll 

som ska synliggöras i undervisningen. Varför-frågan sträcker sig mellan innehållet och 

barnet, det vill säga, vilken relation och erfarenhet barnet har till innehållet blir 

avgörandet för syftet med undervisningen. Hur-frågan, det vill säga framställningen av 

innehållet, samt interaktionen mellan förskollärare och barn, avgör vilka metoder som 

används för att komma i kontakt med kunskapsinnehållet. I vår studie har vi valt att 

fokusera på de tre didaktiska frågorna vad, hur och varför då de hjälper oss att svara på 
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studiens syfte och frågeställningar. Didaktikens frågor bearbetar vilket innehåll (vad-

frågan) teknikundervisningen har, vilka undervisningsmetoder (hur-frågan) som 

används samt varför de väljs utifrån svårigheterna och möjligheterna i undervisningen 

(varför-frågan). Dock kräver de olika frågeställningarna ett samspel mellan barn, 

förskollärare och innehåll. Wahlströms (2016) didaktiska triangel har med begreppen, 

framställning, erfarenhet och interaktion. Därifrån har en egen bearbetning gjorts av 

den didaktiska triangeln (se figur 1) för att synliggöra hur de didaktiska frågorna, vad, 

hur och varför samspelar med framställning, erfarenhet och interaktion, samt de olika 

kategorierna: innehåll, lärare och barn. 

 

  

 
 

Figur 1 Egen bearbetning av Wahlströms (2016) didaktiska triangel. 

 

De tre didaktiska frågeställningarna vad, hur och varför användas i vår studie för att 

urskilja vad förskollärarna menar ingår i de olika delarna i deras teknikundervisning. I 

relation till vår studie blir vad-frågan vilket innehåll förskollärarna anser ingår i 

teknikämnet. Vad teknikämnet innefattar i förskollärarnas teknikundervisning på 

förskolan, kan exempelvis vara hur olika artefakter ser ut, fungerar, skapas och hur de 

kan vidareutvecklas för olika ändamål. Hur-frågan behandlar med vilka olika 

undervisningsmetoder teknikinnehållet presenteras, bearbetas och genomförs i 

förskolan. Det innebär förskollärarnas beskrivningar av vilka undervisningsmetoder de 

använder i sin teknikundervisning för att barnen ska komma i kontakt med 

teknikinnehållet. Exempelvis kan det vara att skapa upplevelser av olika artefakters 

funktioner som ledet till samtal och reflektioner utifrån barns egna förkunskaper. I vår 

studie är varför-frågan relaterad till varför förskollärarna väljer ett visst innehåll, samt 

hur de motiverar barnen att lära sig om det specifika innehållet och då i förhållande till 

de svårigheter och möjligheter som finns på förskolan. Exempelvis kan förskollärarna 

ge uttryck för att ett visst innehåll väljs utifrån sina egna förkunskaper i ämnet.  
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5 Metod 
I det här kapitlet förklaras val av metod, urval av respondenter och vilka etiska 

övervägande som tagits hänsyn till genom hela studien. Vidare beskrivs studiens 

genomförande samt bearbetning av data. Avslutningsvis diskuteras hur olika val och 

metoder påverkar studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

 

5.1 Val av metod 

För att svara upp mot studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ metod för 

att samla in data till studien. Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare 

upplever att teknikundervisningen fungerar i förskolan, vilket innebar att deras 

upplevelser av detta var i fokus. Denscombe (2018) menar att den kvalitativa metoden 

användes för att den möjliggör en djupare förståelse, av förskollärarnas olika 

upplevelser av verksamheten, istället för mätbar exakt fakta, det vill säga kvantitativ 

metod. Den kvalitativa metoden skapar förutsättningar att urskilja det komplexa 

samspelet som råder i en social subtil kontext, där olika förklaringar finns och kan 

fångas upp. 

 
5.1.1 Intervju som forskningsmetod 

Som forskningsmetod valdes semistrukturerade intervjuer, då djupare förståelse kring 

förskollärares erfarenheter, upplevelser och tankar om teknikundervisning i förskolan 

efterfrågades. Intervjufrågorna (se bilaga B) utformades för att motsvara studiens syfte 

och frågeställningar. De didaktiska frågorna vad, hur och varför utgjorde olika 

kategorier för intervjufrågorna. Bryman (2018) menar att kategorier skapar 

förutsättningar för att samla in data som kan användas i studien för att analysera och 

besvara syfte och frågeställningar. Vid en kvalitativ intervju krävs en flexibilitet under 

intervjun. Detta för att ta reda på respondentens uppfattningar kring teknikundervisning, 

samt lämna utrymme för deras infallsvinklar och skiftande synsätt. Användandet av 

öppna frågor i intervjuguiden var en möjlighet för respondenten att svara utifrån sitt 

eget perspektiv. För ett mer innehållsrikt svar följdes intervjufrågorna upp med olika 

följdfrågor. Ibland gjordes sammanfattningar av svaren för att bekräfta att de 

uppfattades korrekt av forskarna. Användandet av en semistrukturerad intervju, med i 

förväg bestämda frågor, är enligt Denscombe (2018) ett sätt att hålla sig till ämnet som 

ska undersökas. Det skapar även utrymme för respondentens ställningstagande. 

 

5.2 Urval 

Urvalet till intervjuerna begränsades till legitimerade förskollärare med minst fem års 

yrkeserfarenhet. Arbetslivserfarenheten menar vi skapar möjligheter för att 

respondenterna har upplevelser att dela med sig av till studiens datainsamling. Avsikten 

med enbart förskollärare som respondenter, är att det är förskollärare som ansvarar för 

undervisningen i förskolan (SFS 2010:800) och därmed har ansvar och kompetens att ge 

svar på studiens syfte och frågeställningar. Ett subjektivt urval av förskollärare 

användes i studien, då de har utbildning och erfarenheter av pedagogiskt arbete i teknik. 

Denscombe (2018) menar att ett subjektivt urval innebär att personer väljs ut efter 

relevans till studiens syfte och frågeställningar. Det skapar förutsättningar till att samla 

in relevant och informativ data till studien. Ett subjektivt urval kan också möjliggöra ett 

varierat urval av respondenter som inkluderas i studien och därmed skapar 

förutsättningar för ett rikt intervjumaterial. För att få ett varierat urval av respondenter 

kontaktades förskollärare från fyra olika förskolor i tre olika kommuner i södra Sverige. 

Förskolorna hade inga uttalade teknikprofiler. Fem förskollärare tillfrågades varav en 
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avböjde. De fyra respondenternas intervjusvar bedömdes innehållsrika, med fördjupade 

reflektioner, för att svara mot studiens syfte och frågeställningar. 

 

5.3 Genomförande 

Enligt Denscombe (2018) är det av stor vikt att respondenten känner sig trygg och 

bekväm i mötet med forskaren för att delge sina tankar och erfarenheter. När kontakt 

etablerats med förskollärarna skickades missivbrev (se bilaga A) och intervjufrågor (se 

bilaga B) ut. I missivbrevet beskrevs studiens syfte och de etiska aspekter 

(Vetenskapsrådet 2002) som vidtogs. Vidare framgick att intervjun skulle spelas in och 

ta cirka 30 minuter. När respondenterna givit sitt samtycke att delta i studien bestämdes 

tid och plats för intervju. Intervjufrågorna skickades till respondenterna i förväg för att 

ge dem tid till reflektion, men också för möjlighet att förbereda sig då ämnet upplevs 

som svårt av många förskollärare. Intervjunerna varierade mellan 22-34 minuter och 

dokumenterades med ljudupptagning för att verifiera att forskaren var uppmärksam på 

vad som sades och kunde följa upp ämnet med följdfrågor. Alla som deltog i studien var 

positiva till ljudupptagningen. För att respondenten inte skulle uppleva sig i underläge 

valdes enskild intervju där en forskare intervjuade respondenten. Det innebär att varje 

forskare intervjuade två respondenter var för att sedan delge varandra 

transkriberingarna. När ljudupptagning och transkribering används krävs inte att båda 

forskarna deltar vid intervjun för att tolka vad respondenten svarar, menar Denscombe 

(2018). 

 

5.4 Bearbetning av data 

Efter avslutade intervjuer transkriberades hela det inspelade intervjumaterialet inför 

kommande resultat och analys. Bryman (2018) menar att genom transkribering av hela 

intervjuer uteblir ingenting som kan vara av vikt i resultat- och analysarbetet. 

Transkriberingarna lästes igenom upprepade gånger av båda forskarna. Denscombe 

(2018) beskriver transkribering som värdefullt då forskaren får ett djup och förståelse i 

det insamlade materialet, samt att transkriberingen är lättare att analysera än 

ljudupptagningen. En innehållsanalys genomfördes för att identifiera kategorier och 

teman i respondenternas svar och därmed kunna synliggöra likheter och skillnader 

mellan svaren, som utgjorde grunden för studiens resultat och analys. Då det teoretiska 

ramverket ligger till grund för studiens tre frågeställningarna synliggjordes 

teknikinnehållet (vad-frågan), undervisningsmetoderna (hur-frågan) samt vilka 

svårigheter och möjligheter (varför-frågan) de medverkande förskollärarna upplevde 

med teknikundervisningen. Förskollärarnas intervjusvar synliggjorde vad de anser ingår 

i de olika didaktiska frågorna, vad, hur och varför. Därefter framkom teman av de olika 

frågeställningarnas svar som presenteras  i resultat- och analysdelen. Enligt Denscombe 

(2018) kan en innehållsanalys upprepas av andra forskare. Han menar att i 

innehållsanalysen bryts transkriberingen ner i mindre delar och kategoriseras för 

tydlighet i analysdelen. Författaren menar vidare att en svaghet med användandet av 

innehållsanalys är att delar och betydelser lyfts ut ur dess sammanhang, vilket utgör 

svårigheter att förstå textens helhet. I analysen diskuterades och kopplades studiens 

resultat till tidigare forskning. 

 

5.5 Etiska övervägande 

Forskningsetik och forskaretik är begrepp som innefattar behandlingen av de 

medverkande under forskningens gång samt forskarens agerande (Vetenskapsrådet 

2017). Forskaretik innebär de etiska övervägandena som forskaren måste ta hänsyn till i 

sitt agerande under forskningen både i syfte och genomförande, genom att återge 
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empirin på ett korrekt och ärligt sätt samt inte sprida empirin vidare utanför studien. 

Forskningsetiken är till för att säkerställa att de medverkande bemöts med respekt och 

skyddas mot skador eller kränkningar, vilket innefattar de fyra etiska 

forskningsprinciperna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. All forskning måste utgå från forskningsprinciperna (Björkdahl Ordell 

2007; Vetenskapsrådet 2002).  

 

I studien beaktades forskningsetik och forskaretik (Björkdahl Ordell 2007; 

Vetenskapsrådet 2017) under hela studiens gång. Respondenterna kontaktades för att 

undersöka om det fanns intresse för att delta i studien. Missivbrev och intervjufrågor 

skickades ut till de som visade intresse. Här lyftes informations- och samtyckeskravet 

vilket innebär att de medverkande ska informeras om forskningens syfte medan 

samtyckeskravet belyser frivilligheten att delta i studien. I missivebrevet framgick syftet 

med studien, att respondenten deltog frivilligt och kunde avbryta sin medverkan när 

som helst, utan att ange skäl samt att intervjun skulle spelas in. Vidare framgick det i 

missivbrevet hur konfidentialitetskravet och nyttjandekravet behandlats. 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, i vår studie, innebär att det tryggar de 

medverkandes säkerhet genom att de insamlade, förtroendefulla uppgifterna inte sprids 

till obehöriga eller används utanför studien samt att respondenterna är avidentifierade. 

Dock krävs att ta i beaktande att en forskare aldrig kan garantera de medverkande full 

anonymitet (Vetenskapsrådet 2017). Allt insamlat material ska förstöras när studien 

avslutats, vilket även framkom i missivbrevet. Innan intervjun påbörjades klargjordes 

muntligen de fyra forskningsetiska principerna för respondenten. När respondenten tagit 

del av missivbrevet och gett sitt samtycke till medverkan kunde intervjuer genomföras. 

Information gavs även om att den färdiga studien skulle komma att publiceras i Diva. 

Forskningsetik och forskaretik stärktes genom att intervjuerna spelades in, vilket 

skapade förutsättningar att respondenternas svar återgavs korrekt. 

 

5.6 Metoddiskussion 

Studiens val av kvalitativ metod, med semistrukturerade intervjuer, skapade 

förutsättningar att ta del av förskollärares djupare beskrivningar av hur de upplever och 

motiverar teknikundervisningen i förskolan. Det är den fördjupade förståelsen för 

förskollärarens egna upplevelser av teknikundervisningen som ligger till grund för 

empirin för att svara mot studiens syfte och frågeställningar. Den semistrukturerade 

intervjun är en forskningsmetod som hjälpte forskaren att hålla sig till ämnet samtidigt 

som de öppna frågorna gav utrymme för respondenten att ha inflytande över sin 

berättelse. Den kvalitativa forskningens styrkor är att synliggöra teknikundervisningens 

komplexa uppdrag med motsägelser, olika förklaringar som samspelar med en varierad 

kontext. 

 

För att öka trovärdigheten i vår studie hade fler forskningsmetoder kunnat användas. 

Denscombe (2018) menar att i en kvalitativ forskning ligger ett välgjort och detaljerat 

fältarbete som grund för studiens resultat. Det är en orsak till att trovärdigheten i vår 

studie kan ifrågasättas då forskarna inte gjort något fältarbete mer än intervjuer. Om 

observationer genomförts tillsammans med intervjuer hade forskarna även sett 

verkligheten kring hur teknikundervisning på förskolan bedrivs. Studiens resultat hade 

då blivit bredare, till skillnad mot vid enbart intervjuer då respondenternas berättelser 

och uppfattningar utgör resultatet. Intervjuerna i studien spelades in och samtliga 

transkriberades, vilket gjorde att båda forskarna kunde ta del av alla intervjuer. Intervju 

och analys är en process som påverkas av forskarens agerande. Det ömsesidiga 

samspelet mellan respondenten och forskaren är en konst som behöver övas för att 
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skapa empiri som anses saklig och trovärdigt (Kihlström 2007b). Det var utmanande 

och lärorikt att genomföra intervjuerna till studien utifrån en medvetenhet att inte 

påverka innehållet med egna fördomar och normer, samt inta en roll som uppmuntrade 

respondentens perspektiv. För att studiens tillförlitlighet skulle vara god innebar det att 

intervjuerna utfördes på ett korrekt sätt, utan att forskarna som intervjuade ställde 

ledande frågor eller anmärkte på respondenternas svar, vilket har eftersträvats i den här 

studien. Det går dock aldrig att undvika att forskaren har en viss påverkan på studiens 

innehåll och resultat. Enligt Bryman (2018) följer den kvalitativa intervjun 

respondentens intresse medan den kvantitativa enkäten följer forskarens intresse. 

Tillvägagångssättet och studiens metod har beskrivits i kapitlet, vilket gör att andra 

forskare, med hjälp av metodkapitlet, kan genomföra studien. Denscombe (2018) menar 

att för att öka en studies tillförlitlighet bör metodkapitlet beskrivas detaljerat, vilket 

medför att studien på liknande sätt kan upprepas eller genomföras av andra. I studiens 

resultat- och analyskapitel har citat från intervjuerna använts, vilket ökar 

tillförlitligheten då det skrivits ner ordagrant.  

 

Valet av ljudupptagning skapade förutsättningar för forskaren att aktivt lyssna in och 

bekräfta respondentens utsagor vilket påverkade kunskapsproduktionen i empirin. Vid 

en intervju kan följdfrågor användas för att klargöra innehållet vilket är svårare vid 

anonyma enkäter. Dock genomfördes intervjuerna av olika forskare vilket innebär att 

olika följdfrågor ställdes till de olika utsagorna, vilket kan vara en svaghet i studien. Vid 

genomgången av empirin upptäcktes att forskarna bekräftade respondenternas svar för 

att vara säkra att de uppfattat utsagan korrekt. Valet av intervju ansikte mot ansikte har 

även nackdelar då forskaren kan upplevas sitta på en maktposition då denne styr 

samtalet och har studerat ämnet (Denscombe 2018). Mötet kan innebära att 

respondenten försöker ge svar som de tror att forskaren vill ha istället för att skildra sin 

verklighet. En annan svaghet är att respondenten kanske undviker att svara 

okonventionellt då de är osäkra på hur de ska besvara eventuella följdfrågor vilket inte 

sker vid en enkät.  

 

Validitet innebär hur giltig studien är och om forskaren studerat det som var ämnat att 

studera. I studien avsågs att bidra med kunskap om hur förskollärare undervisar i teknik 

på förskolan. Kihlström (2007a) skriver att för att öka validiteten ytterligare är 

kommunicerbarheten viktig. Valet av frågor påverkade givetvis studiens resultat, men 

vid en kvalitativ studie gavs respondenterna tillfälle att ge uttryck för sina 

ställningstagande och perspektiv vilket är en styrka med metoden. För att behålla en röd 

tråd genom hela arbetet har intervjuguiden utgått ifrån studiens syfte och 

frågeställningar som även är kopplade till det teoretiska ramverket i studien. Detta för 

att öka giltigheten i studien, att relevanta frågor ställs för att samlas in adekvat empiri 

som svara mot studiens syfte och frågeställningar. 

 

Studien utgick från fyra förskollärare som gav sitt perspektiv på teknikundervsningen i 

förskolan. Deras perspektiv var inte representativt för förskollärarkåren i hela Sverige 

och därmed var inte överförbarheten självklar. Dock utger sig inte en kvalitativ studie 

för att vara generaliserbar, utan fokusera på den lilla gruppens fördjupade perspektiv i 

en viss kontext enligt Bryman (2018). Emellertid är de fyra respondenterna från olika 

förskolor och tre kommuner vilket skapade en viss variation av kontext. En styrka som 

identifierades med studiens metod var att trots få respondenter skapades ett rikt 

material. Resultatet hade både likheter och skillnader som gav ett varierat intryck men 

också synliggjordes samstämmiga uttryck i studien. Det rika material som skapades i 

studien kunde bero på att förskollärarna blev tilldelade intervjufrågorna innan intervjun. 
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Förskollärarna hann förbereda sig och därmed gavs troligtvis utförligare svar på varje 

fråga och därmed blev empirin mer innehållsrik, till skillnad från om förskollärarna inte 

fått förbereda sig. Resultatet som framkom i studien lyfter ett didaktiskt perspektiv på 

hur förskollärare undervisar i teknik. Enligt Denscombe (2018) har resultatet i studien 

ändå ett visst värde, då andra förskollärare kan urskilja olika aspekter som är relevanta i 

deras teknikundervisning. 
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6 Resultat och analys 
I kapitlet nedan redogörs för resultatet utifrån respondenternas intervjusvar därefter en 

analys utifrån det teoretiska ramverkets vad, hur och varför samt den tidigare forskning 

som behandlats i studien. Resultatet och analysen har delats upp i tre kategorier utifrån 

studiens tre frågeställningar som bygger på det teoretiska ramverkets frågor. Vad- 

frågan synliggörs av förskollärarnas beskrivning av ämnet teknik i förskolan. Hur-

frågan synliggörs av förskollärarnas undervisningsmetoder i förskolan och varför-

frågan synliggörs av förskollärarnas upplevda svårigheter och möjligheter med 

teknikundervisning i förskolan. Förskollärarna i föreliggande studie har fått de fingerade 

namnen, Rebecka, Samuel, Annika och Sabina. 

 

6.1 Förskollärarnas beskrivning av ämnet teknik i förskolan 

Under följande underrubriker presenteras resultatet och analysen av studiens första 

frågeställning som redogör för vad förskollärarna anser vara ämnet teknik i förskolan. 

Empirin synliggör tre olika teman som förskollärarna beskriver är ämnet teknik i 

förskolan. Teknik finns överallt, teknik är begrepp och teknik är problemlösning. 

 
6.1.1 Teknik finns överallt 

Resultatet visar att samtliga förskollärare var överens om att teknikämnet är brett och 

innefattar mycket, samt att det finns olika sorters teknik. Samuel uttryckte att teknik är 

allt vi gör. Genom beskrivningar om att teknik är allt, framträdde en otydlighet om vad 

teknikämnet innehåller, enligt samtliga förskollärare. Rebecka bekräftade otydligheten 

med följande citat: “Men asså det finns ju teknik i allt... Egentligen… Ah, nää, svårt.” 

 

Rebecka benämnde teknik främst som tekniska system, såsom lärplatta, bee-bot och 

dator, och användandet av dem till exempel genom programmering. Sabina och 

Samuels beskrivningar av teknik var användandet och undersökandet av artefakter 

såsom rutschkana, hammare, lutande planet, vilket styrks av Sabinas följande citat:  

“Äh, ja teknik för mig är många vardagliga saker. Dragkedjan på jackan eller lampan 

[...] Men det kan också vara andra saker som experiment till exempel.” Annikas syn på 

vad teknikämnet innefattar var utelek, bygg och konstruktion. Hon menade att bygg- 

och konstruktionsleken är betydelsefull. Samuel och Rebecka beskrev att teknik även 

innefattar tekniker i hur någon utför vissa saker, till exempel hur någon målar eller 

varför någon springer fortare än någon annan.  

 

Experiment var något som Annika och Sabina ansåg vara teknik. Annika lyfte att 

experimenten fångar barnen, eftersom det händer någonting relativt snabbt. Sabina 

berättade: “Alla är inte så pålästa utan tänker att vi gör lite experiment och sen är det bra 

med det. Men det är ju inte så enkelt. Det är ju så mycket mer.” Annika menade att 

andra ämnen än teknik lätt kan ske mer oplanerat, men teknik förutsätter en tanke och 

en förklaring.  

 
6.1.2 Teknik är begrepp 

Samuel och Sabina uttryckte att de använder ett tydligt teknikinnehåll vid 

undervisningstillfällena och då främst genom olika teknikbegrepp som ska synliggöras 

för barnen. 

 
[...]Så måste jag vara påläst innan så jag kan svara på barnens frågor när dom 

kommer. Sen kan vi också söka svar tillsammans. Men jag måste ha en 
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förkunskap och begrepp om det jag ska göra för att det ska bli bra för barnen 

[...]   
Sabina  

 

De menade även att synliggörandet av en artefakt kopplas ihop med begrepp om hur 

artefakten fungerar och används. Till exempel lyfte Samuel att spaden måste lutas lite 

för att sanden ska åka ur.  

 
Mmm… om man ska ha undervisning i teknik så behöver man ju kanske ta 

reda på vilka begrepp man ska använda. Vad, vad är det för lärande, vad är det 

förväntade lärandet. Det är ju det som är det viktiga, och sen finns det ju så 

många sätt att nå det […]                                                      
Samuel 

 

Annika och Rebecka lyfte båda två att teknikbegrepp synliggörs efterhand som de 

uppstår i verksamheten och inte utifrån ett tydligt teknikinnehåll. Rebecka beskrev hur 

teknikbegreppen vävs in i undervisningen efterhand som barnen kommer i kontakt med 

dem i verksamheten och då med fokus på grunderna i tekniken. Hon sa: “Men att man 

försöker gå lite mer till grunden så att barnen faktiskt får grunden med teknikbegreppen 

och så.” Samtliga förskollärare menade att tekniken förblir osynlig för barnen om den 

inte benämns samtidigt som den utforskas.  

 
6.1.3 Teknik är problemlösning 

Resultatet påvisar att samtliga förskollärare uttryckte problemlösning som ett 

teknikinnehåll. De menade att i problemlösningsprocessen skapas förutsättningar att se 

och förstå samband och sammanhang som bland annat kan kopplas till olika tekniska 

lösningar. Rebecka beskrev hur programmering av bee-bots löser problemet att flytta 

dem från punkt A till B. Vidare lyfte hon hur barn löser tekniska problem genom att 

prova sig fram.   

 
[...] Men också att man försöker när jag trycker här en gång så går den en gång 

så om du trycker tio gånger då går den ju tio gånger, men då måste du också se 

var den hamnar och… man försöker ändå [...]   

     Rebecka 

 

Samuel gav uttryck för hur problemlösningar uppstår i användandet av olika verktyg, då 

det inte bara handlar om hur verktygen fungerar utan hur de påverkas av användarens 

handhavande. Han uttryckte: “Hur man sågar och hur man behöver använda sin kropp 

för att få bästa såg moment och så. Det handlar inte om att man ska vara stark utan 

använda rätt teknik.” Sabina betonade hur undersökandet av att öppna och stänga saker 

blir en sorts problemlösning. Att klippa ut tulpaner från olika material blir en 

problemlösning för barnen, då de får tänka ut hur de ska klippa och konstruera, menade 

Annika.  

 
6.1.4 Analys av förskollärarnas beskrivning av ämnet teknik i förskolan 

Den teoretiska definitionen av den didaktiska vad-frågan är vilket kunskapsinnehåll 

som är i fokus (Wahlström 2016). Det kan konstateras att de intervjuade förskollärarnas 

uppfattning är att teknik är allt människan gör med artefakter och tekniska system, 

därmed finns teknik överallt. Teknikinnehållet blir olika beroende på förskollärarnas 

tidigare erfarenheter och förkunskaper i ämnet. Till följd av detta ges inget entydigt svar 

om vad ett teknikinnehåll är. Definitionen av teknikinnehållet sträcker sig från att gälla 
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olika artefakter och tekniska system till en bredare tolkning där olika teknikbegrepp 

benämns och problemlösning ingår. 

 

I enighet med Sundqvist (2019) visar vårt resultat, utifrån ett förskollärarperspektiv, 

problematiken med att tydligt definiera och urskilja ett teknikinnehåll. När ett 

teknikinnehåll inte är tydligt i teknikundervisningen, finns inte förutsättningar att 

urskilja de kritiska aspekterna, varken för förskollärarna eller för barnen. I vår studie 

gav alla förskollärare uttryck för ett teknikinnehåll, dock var innehållet varierat. När 

teknikinnehållet inte definieras tydligt kan det vara en indikation på att ämnet blandas 

ihop med andra ämnen eller att ämnet anses svårt. Att teknik upplevs som ett svårt ämne 

av många förskollärare lyfter Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018), vilket kan 

skapa förutsättningar för ett vagt teknikinnehåll. Vidare menar Sundqvist (2019) att 

teknik oftast blandas ihop med andra ämnen och att det inte är självklart för 

förskollärare vad som är teknik.  

 

Resultatet i föreliggande studie påvisar förskollärarnas medvetenhet om att ett 

teknikinnehåll är mer än bara artefakter. Denna kunskap innebär användandet av 

begrepp samt problemlösning i en konkret kontext. Detta är i linje med vad McClure et 

al. (2017) drar som en slutsats för framgångsfaktorer i teknikundervisning, nämligen att 

förskollärarna har goda ämneskunskaper om teknikinnehållet. Det leder till att 

teknikbegrepp används som ett innehåll för konkreta upplevelser som är meningsfulla 

för barnet.  

 

6.2 Förskollärarnas undervisningsmetoder i förskolan 

Under följande underrubriker presenteras resultatet och analysen av studiens andra 

frågeställning som redogör för hur teknikundervisning bedrivs på förskolan och vilka 

undervisningsmetoder som används. Empirin består av många metoder som delats in i 

tre teman, teknikundervisning - fokus på lärprocessen, medvetna medforskare som 

benämner och samtalar om teknik och meningsfullt lärande. 

 
6.2.1 Teknikundervisning - fokus på lärprocessen 

Alla förskollärarna gav uttryck för att det är en process att komma i kontakt med 

teknikämnet. Samuel var tydlig med att poängtera att utforskandet av teknik 

tillsammans med andra barn eller vuxna är en metod, vilket skapar förutsättningar för 

barnen att uppleva andras erfarenheter och arbetsteorier av teknik.  

 
[...]Och att jobba med processen, inte komma med färdiga svar utan det 

liksom få ta den tid det behöver. För det är ju lite så lärande växer fram genom 

att man ha olika arbetsteorier. Nej, det gick inte att göra på det sättet, jag 

måste byta. Då kanske man få hjälp av någon annan som har kommit på ett 

annat sätt, att man då kanske ska göra på det sättet. Ja då får jag prova det 

sättet, man få ge barnen tålamod i det [...]                       

Samuel 

 

Att ge barnen tid att reflektera och komma med egna tankar och frågor i teknikämnet, 

istället för att förskollärarna ger färdiga svar, är undervisningsmetoder som samtliga 

förskollärare gav uttryck för att de använder. Rebecka förtydligade: “Man försöker ju 

ändå liksom att dom ska komma på det själva men det är ju ändå en lärprocess att inte 

berätta vad som händer sen liksom.” I teknikundervisningen poängterade samtliga 

förskollärare att de ger barnen tid till utforskande i teknik. När ett teknikinnehåll 

presenteras för barnen uppmuntras de att reflektera och ställa frågor kring vad de tror 
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kommer att hända, vilket Sabina lyfte genom följande citat: “Medans vissa saker är mer, 

vad tror ni händer? Ja vi ta in snö och lägger i ett kaffefilter vad tror ni händer?” Samuel 

menade att han uppmuntrar barnen till att prova att till exempel dra upp dragkedjan 

själva och låter barnen iaktta när andra utforskar. Utforskandet används som ett sätt att 

låta barnen vara aktiva i sitt eget lärande. 

 
6.2.2 Medvetna medforskare som benämner och samtalar om teknik 

Samtliga förskollärare menade att deras kunskaper i teknikämnet avgör i vilken 

utsträckning de klarar av att synliggöra tekniken för barnen. Rebecka, Samuel och 

Sabina poängterade, att med goda kunskaper i ämnet kan relevanta teknikbegrepp 

användas i teknikundervisningen. Att benämna och samtala om teknikbegrepp, används 

som en metod för att göra barnen medvetna om vad teknik är.  

 
Ja, jag tycker att teknikundervisning ska synliggöras när man håller på med 

teknikundervisning… Jag tänker såhär, att om man ska jobba med teknik så 

ska barnen veta om det. Åh att få höra, att få känna att man känner sig teknisk 

eller att vilken teknik använder du. Åhh du gjorde det på det sättet och liksom 

man hjälper varandra att uppmärksamma tekniken i ett moment[...] 

Samuel 
 

Finns inte medvetenheten hos förskolläraren om teknikämnet, kommer inte relevanta 

teknikbegrepp att lyftas, varken i de planerade eller i de spontana tillfällen som uppstår. 

Annika uttryckte att som förskollärare krävs att man är följsam i det barnen gör och i 

vad de uttrycker. “Att barn kan, det beror på vad dom får möta och hur du engagerar dig 

i dom.” Hon menade vidare att om förskolläraren är öppen och medforskande 

tillsammans med barnen så kan förskolläraren upptäcka vad barnen ger uttryck för och 

därifrån utmana vidare i teknikundervisningen. 

Också där en följsamhet för man ser, ser ju på barnen lite hur dom liksom får 

insikter eller och känner att nu kan vi prata om de och, men det förutsätter ju 

att man som pedagog är med då många gånger då va.  

     Annika 

I resultatet framkom vikten av att förskollärarna benämner och samtalar om teknik, samt 

är medvetna och medforskande i teknikundervisningen, för att inspirera barnen i deras 

lärande i teknik. Samuel använder sig av estetiska metoder för att inspirera barnen. 

Sabina lyfte att den medvetna förskolläraren är inspirerande och kan fånga både det 

planerade och spontana tillfället i teknikundervisningen 

 
Ähh.. egentligen är det ju… det passar sig när man själv är förberedd. Eller 

när barnen själva kommer med någonting. Nu är jag lite dubbel i detta. För 

man ska ju “catch the moment” med barnen, att man inte släpper det.                

 Sabina 
 

Sabina menade att det är upp till förskollärarna att skapa aktiviteter där barnen får 

utforska teknik så barnen får erfarenheter att relatera till. 

  
6.2.3 Meningsfullt lärande 

Resultatet visar hur alla förskollärare utgick från barns intresse som en metod för att lära 

om teknik, både vid planerade och spontana tillfällen. Samtliga förskollärare menade att 

när barns egen motivation finns, engageras barnen i att fortsätta utforska tekniken och 

det blir meningsfullt för dem. Sabina uttalade att det viktigaste är att barnen är 
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intresserade, vilket hon upplevde att de är. Annika ansåg att alla barn ska mötas av 

teknik i förskolan, men att de är olika intresserade av teknik. 

 
Alla ska ju erbjudas samma och sen är förmågorna och intressena olika, hur 

dom suger upp det. Ja. Men vissa saker gör man ju gemensamt och sen ibland 

kanske man ser, här finns en intressegrupp, det här vill dom göra, då kan dom 

ju få göra det.                                                                    

Annika 

 

Visar inte barn intresse för teknik försöker samtliga förskollärare nå barnen på olika sätt 

för att väcka ett intresse. Rebecka uttryckte att hon försöker väcka intresse genom att 

själv visa för barnen, hur till exempel bee-botarna fungerar. Annika var tydlig med att 

erbjuda barnen ett rikt material för vidare teknikutforskande. Det ska finnas både köpt 

material och skräpmaterial och det får inte vara magert med material, menade hon. 

Sabina lyfte vikten av barns medbestämmande som en metod för att få med dem i 

teknikundervisningen, till exempel vad gäller teknikinnehåll. Samuel betonade det 

lustfyllda lärandet, vilket är meningsfullt för barnet, tillsammans med en inspirerande 

miljö, både inne och ute. Användandet av olika undervisningsmetoder var samtliga 

förskollärares strategi för att fånga det meningsfulla lärandet i teknik. Samuel satte ord 

på att det är förskollärarnas ansvar att variera sina undervisningsmetoder för att erbjuda 

alla barn teknikundervisning. “[...] då kanske jag behöver ändra mina metoder, mina 

undervisningsmetoder för att nå det barnet.”  

 
6.2.4 Analys av förskollärarnas undervisningsmetoder i förskolan 

Den teoretiska definitionen av den didaktiska hur-frågan innebär vilka metoder som 

väljs för att skapa de bästa förutsättningarna för att barn ska tillägna sig ett 

kunskapsinnehåll (Wahlström 2016). Hur-frågan behandlar förskollärarens 

undervisningsmetoder, det vill säga framställning av innehållet, samt vilken interaktion 

förskolläraren väljer för att nå barnet. Förskollärarna i föreliggande studie var 

samstämmiga i att det finns olika undervisningsmetoder och att de använder olika 

metoder för att komma i kontakt med teknikinnehållet. Användandet av de olika 

metoderna hänger ihop med relationen förskollärare, innehåll och barns erfarenheter av 

teknikämnet. Interaktionen mellan förskollärare och barn skapas då förskolläraren har 

fokus på lärprocessen (Sundqvist 2019). Besitter förskolläraren goda teknikkunskaper 

synliggörs teknikinnehållet genom att benämna, inspirera, vara medforskande och 

utmana barnen genom att låta dem få tid för utforskande och komma med egna tankar 

kring teknikämnet. När förskolläraren utgår från barns intresse och tidigare erfarenheter 

kan framställningen av teknikinnehållet bli meningsfullt för barnen. Det går inte att 

välja enbart en metod som fungerar för alla barns lärande, eftersom alla barn har olika 

erfarenheter av ämnet samt lär sig på olika vis. Förskolläraren måste ha 

teknikkunskaper, men även kunna reflektera över sin undervisning för att lärande i 

teknik ska ske hos alla barn. Här synliggörs hur de didaktiska valen inte så enkelt låter 

sig fångas genom att bara ställa sig frågan om vilken metod som kan användas. Det sker 

i relation till barns erfarenheter, intresse för innehållet och förskollärarens 

ämneskunskaper, vilket är i linje med Wahlströms (2016) tankar om att de didaktiska 

frågorna inte så lätt kan besvaras, utan kräver en interaktion med omgivningen. 

 

Genomgående hos alla förskollärarna i föreliggande studie var att de alla uttryckte att de 

uppmuntrar och lockar barnen i deras teknikutforskande och i deras teknikintresse. 

Resultatet stämmer därmed inte överens med studien gjord av Hallström, Elvstrand och 

Hellberg (2015) som lyfter att barn som inte har ett teknikintresse inte uppmuntras av 

förskollärarna att utforska teknik. De menar vidare att barn lämnas ensamma för att 
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själva undersöka teknik i förskolan. I vår studie var Samuel tydlig med att poängtera 

vikten av att undersöka teknik tillsammans med andra. Han menar att det är genom 

processen (framställning och interaktion) tillsammans med andra, som barn får 

möjlighet att uppleva andras teknikerfarenheter.  

 

I studien gjord av Hoisington och Winokurs (2015) framkommer hur förskollärarna ger 

barnen tid att utforska, undersöka och reflektera kring teknik. De menar vidare att det är 

en användbar strategi för att stötta barnen i deras teknikutveckling. Alla förskollärarna i 

denna studie lyfte, på olika sätt, betydelsen av att ge barn tid att reflektera och komma 

med egna tankar och frågor kring teknikämnet. De menar alla att de därmed inte vill ge 

svar direkt till barnen, utan låta dem utforska och reflektera över samband, innan svar 

ges eller hittas tillsammans. Även Sundqvists (2019) doktorsavhandling bekräftar vikten 

av att ge barn tid för att de konkret ska kunna pröva och undersöka teknik.  

 

Forskning gjord av Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) visar att det är svårt att 

synliggöra teknik i förskolan. I vårt empiriska material menar förskollärarna att 

synliggörandet av teknik i förskolan kräver att förskolläraren benämner teknik och att 

teknikbegrepp används. Används inte teknikbegrepp blir tekniken dold för barnen. 

Beroende på vilken kunskap förskollärarna har i teknik, skapas olika förutsättningar för 

att rama in teknikundervisningen. Inramningen av teknikinnehållet är viktig, menar 

Karlsson Lohmander och Pramling Samuelsson (2015) då den är avgörande för vilket 

lärande som blir möjligt för barnen. Resultatet i föreliggande studie påvisar hur 

förskollärarna använder benämnandet av teknik som ett sätt att rama in 

teknikundervisningen och att de är medvetna om att deras kunskaper påverkar vilka 

begrepp som används. Sundqvist (2019) lyfter att förskollärares användande av att sätta 

ord på tekniken avgörs i vilket sammanhang det görs, benämns teknik bara när barnen 

gör något eller benämns teknik för att det finns en tydlig tanke att utmana barnen i 

teknikundervisningen? 

 

Undersökandet av teknik beskrivs av förskollärarna som en metod för att komma i 

kontakt med teknikinnehållet. De lyfter alla att de behöver vara närvarande, 

inspirerande, medvetna och medforskande i teknikundervisningen för att barnen ska få 

erfarenheter i ämnet. I förhållande till detta lyfter Hoisington och Winokur (2015) 

vikten av att det finns en medveten förskollärare som är delaktig i utforskandet av 

teknik för att ett lärande i ämnet ska vara möjligt. Även McClure et al. (2017) 

poängterar betydelsen av att förskollärarna är positiva till teknik i samspelet 

tillsammans med barnen för att skapa positiva upplevelser av ämnet.  

 

Barn har redan i tidiga år ett teknikintresse, visar forskningsöversiktstudien genomförd 

av Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018). De menar att barn vill veta hur artefakter 

fungerar och hänger samman. Det krävs att förskolläraren tar tillvara på barns intresse 

för teknik och stimulerar det för att det inte ska försvinna. Forskningen av Axell (2013) 

konstaterar vikten av att teknik introduceras för barn i förskolan. Axells (ibid)resultat 

visar att barnen då har ett naturligt intresse och nyfikenhet för teknik som är lättare att 

bygga vidare på. Resultatet i vår studie visar att samtliga förskollärare integrerar 

teknikundervisningen utifrån barns intresse. Detta sker både vid de planerade och de 

spontana undervisningstillfällena. Det framkommer även att förskollärarna anser att 

barn är intresserade av teknik och att alla barn ska mötas av tekniken i förskolan, men 

att deras intresse ser olika ut. Får barnen vara medbestämmande i valet av ett 

teknikinnehåll, blir de motiverade till att utforska tekniken vidare. Det här stämmer 

överens med det Sundqvist (2019) belyser i sin doktorsavhandling, då hon betonar 



  
 

23 

vikten av att utgå från barns intresse i teknikundervisningen. Teknikundervisningen blir 

då hanterbar och begriplig för barnen. Hon menar även att olika undervisningsstrategier 

genom variation och kontraster, kan användas för ett meningsfullt lärande för barnen. 

  

Resultatet i denna studie visar olika undervisningsmetoder förskollärarna använder för 

att fånga barns teknikintresse och uppmuntra dem till teknikutforskande. Rebecka 

berättar hur hon själv visar bee-botarnas funktion för barnen för att fånga deras intresse, 

medan Annika trycker på vikten av ett rikt material. Med en inspirerande lärmiljö, som 

utgår från barns intresse och ett rikt material lockas barnen till utforskandet av teknik 

visar vår studies resultat. Både Sundqvist (2019) och Hallström, Elvstrand och Hellberg 

(2015) bekräftar i sina studier vikten av att erbjuda ett varierat och inspirerande 

material. Genom att tillåta barnen att skapa med olika material kan teknik synliggöras 

och problem kan lösas då materialet påverkar möjliggörandet till lek och kreativitet. I 

föreliggande studie påvisas en medvetenhet hos förskollärarna att anpassa 

teknikundervisningen så att alla barn ska bli involverade efter sina förutsättningar. 

Boström (2018) lyfter i sin licentiatavhandling problematiken med att förskollärare tror 

att de samspelar med barnen i teknikundervisningen, men att det vid en 

videodokumentation upptäcks att de främst bara når några barn.  

 

I studiens resultat synliggörs att förskollärarna har en medvetenhet om att 

teknikundervisningen inte kan bedrivas utan ett samspel mellan ämnesinnehåll, barn och 

förskollärare. Förskollärarna utgår från barns intresse i sin planering för att skapa 

meningsfullhet i barnets utforskande av teknikinnehållet, samtidigt som de finns 

närvarande för att inspirera och utmana barnen vidare. Resultatet påvisar att 

förskollärarna uppmuntrar barnen att vara aktiva i sin egen lärprocess genom att skapa 

tid till utforskande, samtidigt som barnens frågor fångas upp. Här belyser förskollärarna 

att det är viktigt att benämna den teknik som barnen undersöker för att de ska bli 

medvetna om teknikinnehållet. Därmed bygger teknikundervisning vidare på den 

interaktion som uppstår mellan innehållet, barnet och förskollärarens olika 

undervisningsmetoder. Detta samstämmer med Hoisington och Winokurs (2015) studie. 

De beskriver vikten av att använda olika undervisningsmetoder för att främja lärande i 

teknik, där barnen bland annat ges tid att vara aktiva i sin egen lärprocess. I 

doktorsavhandlingen av Sundqvist (2019) framkommer hur förskollärare har svårigheter 

att urskilja teknikämnet från andra naturvetenskapliga ämnen. Det bidrar till att 

teknikinnehållet inte blir tydligt. Resultatet i vår studie påvisar detsamma då 

förskollärarna inte alltid har ett tydligt innehåll med fokus på teknik. 

 

6.3 Förskollärarnas upplevda svårigheter och möjligheter med  
teknikundervisning i förskolan 

Under följande underrubriker presenteras resultatet och analysen av studiens tredje 

frågeställning som redogör för de svårigheter och möjligheter som förskollärarna 

upplever med teknikundervisningen på förskolan. Utifrån beskrivningarna synliggörs 

varför ett visst teknikinnehåll väljs ut av förskollärarna. Empirin består av två teman, 

svårigheter och möjligheter med teknikundervisningen på förskolan. 

 
6.3.1 Svårigheter 

Annika menade att den största svårigheten med teknikundervisning i förskolan är 

planeringstiden och bristen på tid att genomföra den planerade aktiviteten. Hon sa: “Det 

svåraste tycker jag kan va att få till planerandet så att man har tänkt till. Har tid och göra 

det och tänka till och sen genomföra det då.” Sabina, Samuel och Rebecka såg bristen 

på kunskap om teknikämnet som den främsta svårigheten. Sabina uttryckte tydligt 
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svårigheterna i följande citat: “Svårigheterna är väl tycker jag… att jag själv inte är så 

bra på det, asså jag kan läsa mig till det jättemycket, men jag skulle vilja ha mer 

utbildning själv.” Känslan av kunskapsbrist styrktes även av Rebecka som sa: “Jag 

skulle gärna vilja sitta liksom på en utbildning liksom mer eller mindre och göra det 

liksom handgripligt innan jag kommer hit och ger det till barnen.” Rebecka tyckte att 

barnen idag är så stressade och att allting de gör ska gå mycket fort, därmed även 

teknikaktiviteterna. Hon uttryckte att det forcerade användandet av teknik inte 

uppmärksammar de kritiska aspekterna av ämneskunskaperna.  

 

Sabina och Samuel diskuterade huruvida teknikämnet inte prioriteras i förskolan, medan 

Rebecka och Annika inte lyfte denna problematik alls. Sabina menade att prioriteringen 

av teknik hänger ihop med vilket engagemang rektorer och förskollärare har i ämnet. 

 
[...]och jag tänker att teknik är sånt som blir lite bortsorterat för det är så 

mycket annat man måste göra. Men dom måste förstå att detta måste få 

komma in och att barnen tycker det är roligt.           

Sabina 
  

De tekniska framstegen som barnen gör glöms lätt bort då andra ämnen tar över, 

menade Samuel. Han lyfte svårigheten med att om inte förskolläraren har kunskaper i 

teknik benämns inte tekniken för barnen. 

 
6.3.2 Möjligheter 

Samtliga förskollärare diskuterade de oändliga möjligheter som finns med 

teknikundervisningen, men tillvaratagandet av möjligheterna beror på hur medvetna de 

själva och andra kollegor är i teknikämnet. Kunskaper i teknikämnet blir både en 

svårighet och möjlighet, menade förskollärarna. Har förskollärarna goda 

ämneskunskaper i teknik bidrar det till att de har “teknikglasögonen” på och kan 

synliggöra tekniken för barnen.  

 
Jag tror att för att utveckla ämnet teknik så krävs det att alla vill utveckla 

ämnet teknik. Och förstå varför vi ska göra det tillsammans, för att annars så 

är det en som drar[...] Då tror jag också att det handlar om att komma till 

insikt om begrepp och förstå saker och tings förhållande till exempel. 
Samuel 

 

Gemensamt för alla förskollärarna var hur de upplevde möjligheter med att integrera 

teknikundervisningen tillsammans med andra ämnen.  

 
[...]Är du öppen så finns det hur mycket som helst som man kan göra inom 

alla områden, både motorik, skapande, när du äter, när du klä på dig. När du 

pärla, när du plockar pinnar i skogen asså man kan räkna upp miljoner saker 

egentligen om man bara vill se möjligheterna så finns det hur mycket som 

helst. 

Sabina 

 

Annika och Samuel framhöll utevistelsen och skogen som en ämnesöverskridande miljö 

som skapar förutsättningar för gemensamt problemlösande. Samuel och Annika beskrev 

vikten av att barnen får arbeta fantasifullt och kreativt utan förutbestämda mål för att 

komma i kontakt med artefakter och tekniska system.  

 
Men då tror jag att man måste vara vaksam och se till att lek med annat också 

finns kvar. Och jag tror att handens lek är jätteviktig också och inte bara 
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huvudet. Utan händer och hela kroppen och att uppleva och att forma saker, 

också med händer och inte bara med knappar, att trycka på knappar.   

Annika 
 

Annika poängterade betydelsen av att inte glömma bort “handens lek” och att få 

kroppslig erfarenhet av teknik, speciellt när samhället är så beroende av digital teknik.  

 
6.3.3 Analys av förskollärarnas upplevda svårigheter och möjligheter med 
teknikundervisning i förskolan 

Den teoretiska definitionen av den didaktiska varför-frågan behandlar syftet med varför 

ett specifikt innehåll väljs ut av förskollärarna (Wahlström 2016). I föreliggande studie 

synliggörs det i form av vilka svårigheter och möjligheter förskollärarna upplever i sin 

verksamhet på förskolan. Utifrån resultatet framkommer det hur samtliga förskollärare 

diskuterar att det är deras ämneskunskaper i teknik som avgör vilket teknikinnehåll som 

barnen möter i undervisningen. Har förskollärarna bristande kunskaper i teknik finns 

inget tydligt syfte med varför ett visst teknikinnehåll väljs ut till undervisningen. Om 

teknikämnet inte prioriteras faller innehållet och syftet med teknikundervisning bort och 

därmed kan barnen inte skapa sig några nya erfarenheter kring teknikämnet. Det 

innehåll som väljs ut av förskollärarna enligt studiens resultat, hänger samman med ett 

ämnesöverskridande arbetssätt, att barnen ska utforska tekniken i ett sammanhang som 

upplevs konkret, kreativt och lustfyllt. Det här kopplas till Wahlström (2016) som 

menar att anledningen till att ett innehåll väljs beror på de erfarenheter barnet har av 

ämnet sedan tidigare.  

 

Utifrån förskollärarnas ämneskunskaper bedrivs teknikundervisningen på olika sätt och 

teknikinnehållet avgörs av vilken kunskap förskolläraren besitter. Detta relaterar till det 

Sundqvist (2019) uppmärksammar i sin doktorsavhandling. Hon menar att beroende på 

förskollärarens ämneskunskaper kan aktiviteter användas som inte har ett 

teknikinnehåll, exempelvis kan lärplattan användas som en metod istället för ett 

innehåll. Resultatet i föreliggande studie belyser hur teknikämnet inte har så hög 

prioritet och därmed inte planeras i så stor utsträckning. Finns tid till teknikplanering 

skapas förutsättningar för att förkovra sig i ämnet och därmed prioriteras teknik, menar 

förskollärarna. Här ses en koppling med det Boström (2018) lyfter i sin 

licentiatavhandling, nämligen att planeringen av teknik ofta följer den traditionella 

synen på vad teknik är. Skapas förutsättningar för förskollärare att reflektera över sin 

teknikundervisning kan den traditionella, och då främst den manliga, tekniken utmanas 

så att ett bredare perspektiv på teknik kan erbjudas till barnen. Ett bredare perspektiv på 

teknik framkommer i vår studie när förskollärarna lyfter hur teknik används 

ämnesöverskridande, och då tydligt när Sabina ger uttryck för att teknik är att pärla. 

 

Förskollärarna i denna studie är alla överens om att teknikundervisningens möjligheter 

är oändliga. Hur teknikundervisningen synliggörs för barnen beror på hur goda 

kunskaper samt hur stort intresse förskollärarna själva och deras kollegor har. Finns 

goda kunskaper och intresse finns också möjligheten att synliggöra tekniken för barnen 

i förskolan. Karlsson Lohmander och Pramling Samuelsson (2015) menar i sin studie att 

undervisning ska binda samman lek och lärande, men att det inte är säkert att barn lär 

mot ett specifikt innehåll i den fria leken. Det förutsätter en medforskande förskollärare 

med goda ämneskunskaper så att ett ömsesidigt möte skapas, där barns perspektiv 

tillsammans med teknikbegrepp lyfts i undervisningen. I vår studie lyfter förskollärarna 

problematiken med att deras ämneskunskaper påverkar vilket lärande som blir möjligt 

för barnen, då de inte alltid utmanar barnen i teknik. Dock menar förskollärarna att det 
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finns möjligheter att synliggöra teknik som finns runt omkring barnen, eftersom barn är 

intresserade av att förstå sin omvärld. Detta är samstämmigt med Axells (2013) studie 

som belyser hur barns nyfikenhet och tidigare erfarenheter är en bra grund att utgå ifrån 

vid teknikundervisningen. 

 

I resultatet av denna studie framkommer hur Annika och Samuel lyfter utevistelsen som 

en möjlighet i teknikundervisningen. De anser att ute i till exempel skogen, kan 

gemensamma problem lösas och tillsammans med kreativitet och fantasi kan det ske 

ämnesöverskridande undervisning. Resultatet belyser även hur en ämnesöverskridande 

teknikundervisning skapar förutsättningar där hela kroppen ges möjlighet att vara med i 

utforskandet av teknikinnehållet. McClure et al. (2017) har i sin studie urskilt hur 

möjligheter med att arbeta konkret och ämnesöverskridande i teknik skapar goda 

förutsättningar för tekniklärande. Dock menar Sundqvist (2019) tvärtom, då hennes 

studie indikerar att ett otydligt teknikinnehåll försvagar möjligheter till lärande i teknik. 

Karlsson Lohmander och Pramling Samuelssons (2015) lyfter i sin vetenskapliga artikel 

att förskolan har en tradition av att omsorg ska gå före lärande. Om relationen mellan 

förskollärare och barn tar överhand kan det innebära att lärandets innehåll försummas 

istället för att utmanas. Resultatet i föreliggande studie indikerar att förskollärarna å ena 

sidan har ett tydligt teknikinnehåll i undervisningen, men å andra sidan ger 

förskollärarna uttryck för att de främst följer barnens intresse i undervisningen. Av ovan 

diskuterade anledningar synliggörs det hur både ett innehåll (vad-frågan), syfte (varför-

frågan) och olika metoder (hur-frågan) gynnar lärande i teknikundervisningen, annars 

riskeras att lärande i teknik uteblir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

27 

7 Diskussion 
I det här kapitlet lyfts våra egna reflektioner över vad som framkommit i studiens 

resultat och analys utifrån studiens teoretiska ramverket och tidigare forskning. 

Reflektionerna har även knutit an till problematiseringen i inledningen av studien. Två 

intressanta kategorier har identifierats i studiens resultat och analys, förskollärarens 

ämneskunskaper är betydelsefulla för teknikundervisningen samt målstyrt tekniklärande 

i ett meningsfullt sammanhang. Vidare synliggörs vilka pedagogiska implikationer 

studiens resultat har för yrkesprofessionen. Slutligen presenteras förslag på vidare 

forskning i ämnet. 

 

7.1 Förskollärarens ämneskunskaper är betydelsefulla för 
teknikundevisningen 

Utifrån studiens resultat och analys ser vi att det bedrivs teknikundervisning på 

förskolorna. Dock lyfter samtliga förskollärare i studien att deras ämneskunskaper 

påverkar vilket lärande som blir möjligt för barnen. Vi tolkar detta som att det inte finns 

något entydigt teknikinnehåll i förskolans teknikundervisning. Innehållet präglas av 

förskollärares kunskaper i ämnet teknik och att det är förskollärarens uppgift att 

synliggöra tekniken. Detta är i linje med vad Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) 

belyser i sin studie, att förskollärares förkunskaper påverkar teknikämnets innehåll. 

Vidare visar vårt resultat att det teknikinnehåll som förskollärarna känner till och känner 

sig säkra på, är det som kommer att användas i teknikundervisningen. Det framkommer 

i denna studie att tre av fyra förskollärare främst uppfattade teknikinnehållet som 

upplevelser och samtal om olika artefakter, som verktyg, dragkedjor samt bygg och 

konstruktion, medan den fjärde förskolläraren främst fokuserade på tekniska system i 

form av lärplatta och bee-bot. Dock lyfter alla förskollärarna de varierande 

definitionerna av teknik, men när de skulle urskilja ett teknikinnehåll träder dessa 

olikheter fram. Detta kan å ena sidan tolkas som att förskollärarna har en medvetenhet 

om att teknikinnehållet är brett och innehåller så mycket mer än bara digital teknik. Å 

andra sidan kan tolkning göras att förskollärarna inte ser digital teknik som den teknik 

som ingår i teknikämnet, utan digital teknik främst ses som en metod för att komma i 

kontakt med andra ämnen. Sundqvist (2019) lyfter i sin doktorsavhandling, 

problematiken med var som ingår i teknikämnet och att förskollärare använder digital 

teknik som metod istället för teknikinnehåll. 

 

Utifrån föreliggande studies resultat och analys kan vi se att förskollärarna beskriver 

teknikundervisningen som en lärprocess som utgår från barns intresse och där barnen 

uppmuntras att vara aktiva i utforskandet av teknik. Detta för att skapa ett meningsfullt 

lärande för barnen. Genom att benämna den teknik som förskollärarna har kunskap om 

synliggörs tekniken för barnen. Resultatet i studien visar på att förskollärarna arbetar 

ämnesöverskridande med teknikundervisningen. Detta tolkar vi som att teknik å ena 

sidan är ett ämne som är lätt att blanda ihop med andra ämne, om inte ämneskunskapen 

och medvetenheten hos förskolläraren finns om vad teknikämnet innefattar (Sundqvist 

2019). Å andra sidan kan det tolkas som att teknikämnet är ett angenämt ämne att 

inkludera i andra ämnen och därmed blir ett ämne som förskollärare gärna arbetar 

ämnesöverskridande med (Hoisington & Winokur 2015; McClure et.al 2017). 

 

7.2 Målstyrt tekniklärande i ett meningsfullt sammanhang 

Skolinspektionen (2018) lyfter att det inte alltid bedrivs teknikundervisning på 

förskolorna och då med tanke på de målstyrda processer som undervisning innebär. För 

att bedriva teknikundervisning behövs de didaktiska frågorna vad, hur och varför finnas 
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med vid förskollärarens planering. Detta för att förskolläraren ska kunna reflektera över 

sin undervisning, så den syftar till det lärande som är tänkt och inte till något 

annat  (Wahlström 2016). I läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) är inte 

teknikinnehållet uttalat, vilket överlämnas till förskollärarna att själva tolka (Karlsson 

Lohmander & Pramling Samuelsson 2015). I denna studie lyfter ingen av förskollärarna 

att teknikundervisningen utgår från läroplanens (Skolverket 2018) målområden i teknik. 

Beror det på att det är självklart för dem eller görs urvalet utifrån något annat? 

Resultatet i föreliggande studie visar på olika svårigheter och möjligheter som kanske 

påverkar syftet med teknikundervisningen i större utsträckning än målområdena i 

läroplanen (Skolverket 2018). Förskollärarna lyfter att deras och kollegornas kunskaper 

i teknikämnet innebär både svårigheter och möjligheter och därmed är den främsta 

anledningen till varför ett visst teknikinnehåll väljs ut i undervisningen (Sundqvist 

2019). Vi tolkar det som att läroplanens outtalade teknikinnehåll å ena sidan skapar 

möjligheter för förskollärarna att bedriva teknikundervisning utifrån sina egna 

teknikkunskaper, men å andra sidan skapas en osäkerhet om vad som ska ingå i 

teknikämnet. Därmed kanske teknikundervisningen undviks eller barnen får utforska 

tekniken själva (Hallström, Elvstrand & Hellberg 2015). 

 

Förskollärarna i föreliggande studie uttrycker att byte av undervisningsmetoder sker, 

beroende på bland annat barnens intresse av teknik. Undervisningen bygger därmed 

vidare på vad barnen är intresserade av och deras tidigare erfarenheter av teknik. Om 

barnen inte är intresserade av teknik försöker förskollärarna på olika sätt locka med 

barnen i teknikundervisningen. Vad är det då barnen ska lockas med i att få intresse 

kring? Enligt förskollärarna i studien handlar teknikundervisningen främst om att 

undersöka, benämna och förstå olika artefakter och tekniska system, teknik som främst 

ses som manlig teknik. En reflektion är huruvida barn får möta en teknik som är 

bredare. Enligt Bjurulf (2013) är teknik ett sätt att lösa ett problem eller uppfylla olika 

behov vilket därmed innefattar även att klippa, pärla och sy. Detta kan ibland uppfattas 

som kreativitet eller pyssel, men när det ingår i ett sammanhang för att lösa ett problem 

eller uppfylla ett behov, bör det benämnas som teknik. Används den bredare tekniken 

som ett teknikinnehåll skapas möjligheter för att fler barn känner sig tekniskt 

kompetenta (Boström 2018). Dock beror det på om förskollärarna benämner deras 

aktiviteter som teknik eller pyssel. I vår studie framkommer det, vid några tillfällen, att 

en bredare syn på teknik används av förskollärarna. Det är när de olika 

undervisningsmetoderna lyfts, att barn använder teknik när de pärlar, målar och klipper.  

 

En reflektion som framkommer utifrån studiens resultat och analys är hur förskollärarna 

beskriver val av undervisningsmetod utifrån begreppen, att låta barn utforska, skapa 

erfarenheter och att utgå ifrån barns intresse. De här begreppen tolkar vi som en 

definition av barns lek. Finns det en risk att barns lek missas i teknikundervisningen 

eller är begreppen en förskjutning för att synliggöra tekniken, det vill säga ett mer 

ämnesteoretiskt sätt att benämna lek på. Enligt McClure et al. (2017) är en lekfull 

teknikundervisning en framgångsfaktor för barns lärande i teknik.  

 

Användandet av de tre didaktiska frågorna vad, hur och varför har varit till hjälp för oss 

i vår studie för att synliggöra förskollärarnas tankar och beskrivningar av 

teknikundervisningens olika delar, som svara på studiens syfte och frågeställningar. 

Teknikinnehåll, undervisningsmetoder samt varför ett visst innehåll väljs ut i 

teknikundervisningen har besvarats i studien. Dock blir det samtidigt tydligt hur de 

didaktiska frågorna, vad, hur och varför, påverkas av interaktionen mellan 

teknikinnehållet, barnet och förskolläraren (Wahlström 2016). Finns inte ett tydligt 
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teknikinnehåll skapas inte lika goda förutsättningar för att utmana alla barn i teknik. När 

olika undervisningsmetoder används, skapas förutsättningar att framställa 

teknikinnehållet utifrån barns tidigare erfrenheter, om förskolläraren har goda 

ämneskunskaper i teknik samt ömsesidig interaktion med barnen. Barns 

meningsskapande kan tas tillvara på i de planerade aktiviteterna men speciellt vid de 

spontana tillfällen som uppstår i förskolan (Sundqvist 2019). Sabina ringar in detta 

genom sin beskrivning att det gäller att vara väl förberedd för att “catch the moment.” 

Vi tolkar detta som att har förskolläraren goda ämneskunskaper finns möjligheterna att 

synliggöra en bredare teknik samtidigt som barns meningsskapande finns med. För att 

följa upp sin teknikundervisning är det intressant att kritiskt granska vilket lärande som 

sker hos barnen och om alla barn ges möjlighet att lära i teknik (Boström 2018). Enbart 

barns meningsskapande kanske inte synliggör teknikinnehållet för barnet och lärande i 

teknik uteblir (Karlsson Lohmander & Pramling Samuelsson 2015). 

 

7.3 Pedagogiska implikationer 

Resultatet och analysen i den här studien belyser att förskollärarnas kunskaper i teknik 

är avgörande för vilket lärande som blir möjligt för barnen. Den teknik som synliggörs i 

teknikundervisningen av förskollärarna kan tilltala alla barn, om förskolläraren påvisar 

en bredare teknik som inte bara utgår ifrån gångjärn, skruvar och muttrar, vilket 

benämns som den manliga tekniken. I föreliggande studies resultat och analys lyfts hur 

barn är intresserade av teknik, och det är förskollärarens uppgift att benämna den och 

synliggöra det som är teknik för barnen. Den här studien bidrar med kunskap till 

yrkesprofessionen genom att verksamma förskollärare kan reflektera över vilken 

teknikundervisning de bedriver och vad den leder till, samt hur de didaktiska valen 

skapar olika förutsättningar för barnen att lära i teknik. När ett tydligt teknikinnehåll 

finns i teknikundervisningen möjliggör det för att ett undersökande och lärande i teknik 

kan ske för alla barn, både planerat och spontant. Dock beror det på om det finns en 

medforskande förskollärare närvarande i teknikundervisningen, som synliggör tekniken. 

Det som framkommer som ett resultat i studien är att det bedrivs teknikundervisning i 

förskolan. Dock är det en liten studie som inte utger sig för att vara representativ för alla 

förskollärares beskrivningar av hur teknikundervisning bedrivs. I inledningen lyfts 

problematiken med att ämnet teknik kan upplevas som svårt i förskolan. Det är därför 

positivt att se att förskollärarna, trots varierande kunskaper i teknik, genomför 

teknikundervisning. Då ämnesinnehållet i teknik inte är klart uttalat i läroplanen 

(Skolverket 2018) finns möjligheter att bedriva teknikundervisning utifrån de 

ämneskunskaper förskolläraren har, vilket är bättre än ingen undervisning alls i teknik. 

Dock finns det oändliga möjligheter att förbättra teknikundervisningen i förskolan, 

enligt förskollärarna i studien. Detta främst genom goda ämneskunskaper för att kunna 

göra medvetna didaktiska val som leder till lärande i teknik. Utifrån studiens resultat 

och analys framträder hur förskollärare beskriver att de bedriver teknikundervisningen. 

Dock finns möjligheten att följa upp hur teknikundervisningen bedrivs i den dagliga 

verksamheten då det kan visa sig att teknikundervisningen syftar till något annat än det 

var tänkt. 

 

En annan reflektion som väcks av resultatet i den här studien är huruvida en likvärdig 

förskola är möjlig att uppnå, då förskollärares olika ämneskunskaper är så avgörande för 

vilken teknikundervisning som bedrivs på förskolorna. Som nämnts tidigare är det 

kanske en styrka att det bedrivs någon form av teknikundervisning, istället för att ämnet 

undviks och inte berörs alls. Trots allt indikerar studiens resultat på att både barn och 

förskollärare är intresserade av teknik, även om det råder en viss osäkerhet bland 

förskollärarna om vad som ingår i teknikämnet. 
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7.4 Vidare forskning 

Under studiens gång har idéer till fortsatt forskning framkommit. I denna studie 

beskriver fyra förskollärare hur de arbetar med teknikundervisning i förskolan. Det hade 

varit intressant att studera hur förskollärare bedriver teknikundervisning i förskolans 

verkliga vardag, istället för att utgå enbart från deras egna beskrivningar. Detta hade 

kunnat undersökas genom observationer av förskollärarna under tiden de bedriver 

teknikundervisning. Bedrivs teknikundervisningen som förskollärarna beskriver eller 

uppenbaras något annat när observationer av verksamheten genomförs? 

 

Ett annat intressant område att studera vidare är hur förskolan arbetar med tekniska 

system i förhållande till hållbar utveckling. Detta då förskollärarna i föreliggande studie 

inte benämner att de arbetar med tekniska system i så stor utsträckning. Hur kan 

förskolan arbeta för att barnen ska få förståelse för hur tekniska system är en stor del av 

vårt dagliga samhälle? Hur arbetar förskolläraren med att få barnen att förstå sambanden 

mellan tekniska system och de val barnen gör och att deras olika val är av betydelse för 

miljön? 
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 

 

Hej!   

Vi heter Linda Ekström och Ida Gustavsson och vi är två studenter som läser till 

förskollärare vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi är nu i slutet på utbildningen och skriver 

därför vårt självständiga arbete. Vi har valt att specifikt studera hur förskollärare 

undervisar i ämnet teknik på förskolan. Vår förhoppning är att vår studie kan ge 

kunskaper om en djupare förståelse för vilka möjligheter och svårigheter förskollärare 

möter i teknikundervisningen på förskolan, samt hur eventuella svårigheter kan 

övervinnas.  

 

Datainsamlingen till studien bygger på intervjuer med förskollärare. Syftet med 

intervjuerna är att vi ska fördjupa oss i förskollärares syn på teknikundervisning. Vi 

skulle uppskatta om du ville dela med dig av dina erfarenheter och tankar kring 

teknikundervisning i förskolan. Intervjuerna kommer att genomföras enskilt under ca 30 

minuter. Ljudupptagning kommer att användas under intervjun för att säkerställa att 

dina svar uppfattas korrekt. Intervjun skrivs därefter ner och det skrivna materialet 

ligger sedan till grund för analys. Vi kommer att i förväg skicka ut intervjufrågorna till 

dig så att du kan läsa igenom och reflektera över dem innan intervjutillfället.  

 

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Det går heller inte att koppla dina svar till dig, din 

arbetsplats eller din kommun då alla namn fingeras. Du kan närsomhelst avbryta din 

medverkan, utan att ange skäl. Informationen och materialet du bidrar med kommer 

enbart att användas i den aktuella studien. Vi tar hänsyn till konfidentialitetskravet, 

vilket innebär att all information behandlas så att ingen obehörig kommer åt 

informationen. Allt material, såväl inspelad intervju som dess avskrift kommer att 

slängas efter det att studien är klar.  

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar Linda och Ida 

 

Kontakt: 

Linda Ekström 

Telefonnummer: 070- 2XX XX XX 

Mail: lg222mf@student.lnu.se 

 

Ida Gustavsson 

Telefonnummer: 070-2XX XX XX 

Mail: ig222ak@student.lnu.se  

 

Kontakt till vår handledare  

Zara Bersbo  

Mail: zara.bersbo@lnu.se 
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II 

Bilaga B Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

• Hur länge har du varit yrkesverksam som förskollärare i förskolan? 

 

Definiera kort ämnet teknik på förskolan 

• Beskriv genom exempel vad ämnet teknik i förskolan innefattar enligt dig. 

• Vilket särskilt innehåll anser du att teknikundervisning bör innehålla? 

• Är det något särskilt tillfälle i verksamheten som verkligen passar för 

teknikundervisning?  

 

Teknikundervisningen i förskolan 

• Beskriv hur teknikundervisningen planeras. Om den inte planeras, beskriv då 

hur undervisning i ämnet tar sina uttryck. 

• Är teknikundervisningen frivillig eller förväntas alla barn vara med i 

teknikundervisningen? 

• Vilka särskilda undervisningsmetoder använder du för att barnen ska komma i 

kontakt med teknikinnehållet?  

• Hur motiverar du barnen att utforska teknik? 

 

Pedagogiska svårigheter och möjligheter 

• Beskriv vilka pedagogiska svårigheter upplever du finns vad gäller 

teknikundervisning på din förskola? 

• Beskriv vilka pedagogiska möjligheter ser du finns om du fick helt fria 

möjligheter att utveckla ämnet teknik på din förskola 

Övrigt 

• Är det något du vill tillägga? 

 

Förslag till följdfrågor: 

Berätta mer… 

Hur menar du då?  

Kan du utveckla?  

Jag har uppfattat dig så här… Stämmer det?  

 

 

 

 

 


