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Förord 
Vi vill tacka många som bidragit till att vi kunde göra denna undersökning. Först och främst tack till 

våra informanter som ställde upp med sin medverkan genom intervjuerna där de visade ett stort 

engagemang och intresse för teknik. Vi vill också tacka Universitetsbiblioteket i Växjö och dess 

personal för all hjälp i samband med artikelsök. Tack till våra respektive familjer som uppmuntrat 

och stöttat oss i både med och motgångar under undersökningens gång. Vi måste även framföra vårt 

tack till våra kurskamrater som sporrat oss då vi haft en nedgång men också som sporrat då vi haft 

uppgång. Till slut vill vi tacka vår underbara handledare Lena Heindorff som varit snabb att ge 

respons på arbetet och gett oss nya infallsvinklar så arbetet kunde fortskrida framåt. Dessutom 

tackar vi varandra då vi både fått ge och ta av varandra vilket bidragit till ett bra och fungerande 

samarbete. 

Slutligen hoppas vi att arbetets huvudperson, dvs. läsaren, finner vårt arbete givande och intressant. 

Tack alla! 

 

Ylva Forsberg    Madelene Thorstensson 

 

 



   

 

ABSTRACT 

Ylva Forsberg & Madelene Thorstensson 

  
Tekniken i pedagogiken 
– Hur gestaltar sig arbetet med teknik i traditionell förskola och i montessoriförskola? 
 
Technology in Pedagogy  
 - How aptly portrays the process of technology in traditional preschool versus montessori 
preschool? 
  
 

Antal sidor: 45 

Vi lever och verkar i ett tekniksamhälle och därmed ställde vi oss frågan hur det återspeglar sig i 

barnens första skola; förskolan.  

Syftet med arbetet var att undersöka hur pedagoger förhåller sig till och arbetar med teknik i 

sina verksamheter. Parallellt med detta jämfördes traditionell förskola med montessoriförskola. 

De teoretiska utgångspunkternas fokus ligger på begreppet teknik, pedagogers arbete och 

förhållningssätt, förskolans miljö och material samt montessorimetoden. Även genusaspekten 

behandlas i arbetet. 

Vår forskningsmetod är en kvalitativ undersökning där tio pedagoger intervjuades; fem från 

traditionella förskolor och fem från montessoriförskolor.  

Resultatet av undersökningen visade att det arbetades med teknik ur många perspektiv och att 

pedagogerna ansåg att det var ett roligt, intressant och viktigt arbetsområde. Bygg – och 

konstruktion framhölls framförallt av de traditionella förskolepedagogerna medan 

montessoripedagogerna ofta lade fokus på teknik i montessorimaterialen samt att det arbetades 

med experiment i båda verksamheterna.  Vikten av att arbeta med teknik tidigt för att ge flickor 

och pojkar möjlighet att möta teknik på samma villkor så att flickorna inte ”tappar” gentemot 

pojkarna lyftes också tydligt fram. Pedagogerna menar att de är viktiga som förebilder. 
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1. Inledning 

 
Tekniken var från första början central i människans kultur och användningen av teknik en 

del av människoblivandet. (Sundin, 2006:10) 

 

Sundin (2006) menar att barnet föds och blir under uppväxten delaktig genom inlärning av den 

kunskapstradition som förvaltas av föräldrar och andra i omgivningen. Teknik är en del av 

traditionen vilket betyder att den är en social och kulturell vara för människan. Författaren menar att 

det är traditionen som är grunden för vårt mänskliga liv och dessutom en förutsättning för 

nytänkande. Tekniken är så självklar i vår vardag att vi tar den för given och knappast reflekterar 

över det. Tänk bara vad vi exempelvis möter i vårt hem; tandborste, diskmaskin, TV, brödrost, 

badrumsvåg och möbler. I Läroplanen för förskolan nämns teknik i citatet ”Förskolan skall sträva 

efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika 

material och tekniker” (Lpfö 98, 1998:13). 

 Själva upplevde vi att teknik inte medvetet diskuterades eller arbetades aktivt med i våra egna 

verksamheter trots att vi lever i ett samhälle fyllt med och av teknik. Det verkade inte heller finnas 

mycket forskning gällande teknik i förskolan. I skolan däremot arbetar man med teknik i olika 

former och man har börjat ha nationella prov i NO-ämnena och för oss var det naturligt att fråga oss 

hur teknik behandlas i barnens första skola; förskolan. 

Mot den bakgrunden tyckte vi, två blivande lärare med inriktning mot förskola/förskoleklass, att 

det var både relevant och intressant att undersöka hur förskolan idag arbetar med teknik. Något som 

också väckte vår nyfikenhet var om förhållningssättet skiljde sig åt mellan olika pedagogiska 

inriktningar då en av oss arbetar i traditionell förskola och den andra i en fristående 

montessoriförskola. Under kursen ”Barns naturvetenskapliga och tekniska omvärld 30 hp” fick vi 

ett allt större intresse och engagemang för teknik. Vi beslöt oss för att låta dessa funderingar ligga 

till grund för detta examensarbete. 

 

1.1 Syfte och problemformulering 
Vårt huvudsyfte med detta examensarbete är att undersöka hur arbetet med teknik gestaltar sig i 

traditionell förskola respektive montessoriförskola. Vi ville veta de intervjuade pedagogernas 

definition av teknik, deras förhållningssätt till teknik, hur de tillämpar det i förskolan med barnen 

och därtill även vilka förutsättningar de har att arbeta med teknik. 
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1.2 Frågeställning  
* Hur definierar pedagogerna som intervjuas teknik?  

* Vad har de intervjuade pedagogerna i förskolan för förhållningssätt till teknik? 

* Vilka förutsättningar har pedagogerna som intervjuas i respektive verksamhet? 

* Hur arbetar de intervjuade pedagogerna med teknik? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner  
Syftet med en begreppsdefinition är att i ett speciellt sammanhang få en bra benämning på något 

som man i annat fall skulle behöva redogöra för på ett ordrikt sätt (Nationalencyklopedin, 2000). 

Bryman menar (2002) att begreppen fungerar som teorins byggstenar och är utgångspunkten för 

genomförandet av undersökningen. 

 

Teknik  

Ordet kommer från grekiskans techniko´s och betyder konstfärdig, konstgjord eller hantverks-

mässig.  Dessutom är teknik en gemensam benämning på människans metoder för att tillfredställa 

sina önskningar med att använda fysiska föremål (Nationalencyklopedin, 2000).   
 

Montessori  

Pedagogiken bygger på Maria Montessoris (1870-1952) egna erfarenheter och observationer som 

läkare och antropolog. Barnets sociala, emotionella och fysiska utveckling är precis lika viktig som 

den intellektuella. Montessori erbjuder en helhetssyn på barnet, kunskapen och samhället och 

förhållandet dem emellan och den är idag spridd över hela världen (Forsell, 2005). Utmärkande för 

pedagogiken är exempelvis vikten av en för barnet närande och iordningsställd miljö samt en lärare 

som tar del i barnets liv och tillväxt inom miljön. Montessorimaterialet kan uppdelas i fyra 

kategorier; praktiska vardagssysslor, sinnestränande material, teoretiska och det kulturella och 

konstnärliga (Polk Lillard, 1995). 

 

Genus  

Ordet genus är en benämning som vi använder och som innefattar våra kulturella, sociala och 

biologiska kön. Vad det är för oss idag, är grundat på vad det kulturella arvet samt vad det sociala 

systemet har format oss till (Svaleryd, 2002).  
 

Förhållningssätt 

Ett sätt att tänka och känna om något, någon eller en attityd. Som Måhlberg& Sjöblom (2004) 

uttrycker: Ett förhållningssätt gör uttryck för den ståndpunkt och synsätt som en person intar. 
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2. Litteraturgenomgång 

Under denna rubrik avser vi att undersöka förskolans uppdrag. Vi tar även upp en beskrivning av 

montessoripedagogiken samt en generell beskrivning av begreppet teknik. Dessutom lyfter vi fram 

teorier kring pedagogers uppdrag, arbete, förhållningssätt, barns lärande samt miljöns och 

materialens betydelse i förskoleverksamheten.  

 

2.1 Styrdokument  
Skolverket (2005) är bestämda med att barn måste få vara delaktiga i förskolans verksamhet. Det är 

då barnen kan uppleva den som meningsfull och detta är en viktig grund för all utveckling och 

lärande. Inom området lek och lärande lyfts vikten av att det finns material och rekvisita som kan 

inspirera barnen till lek.  

Lpfö 98 (1998) påpekar att förskolan skall sträva efter att bygga och förankra de värden som 

samhällslivet vilar på. Förskolan skall även sträva efter att barnen utvecklar sina förmågor att 

bygga, skapa och konstruera med olika material och tekniker men också att leka och lära samt 

arbeta för att barnens motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning utvecklas. Detta 

tillgodoses då varje barn i förskolan utvecklas i bygglek, skapande och via olika konstruktioner med 

hjälp av olika material och tekniker.  Det poängteras att det är förskolans värdegrund och 

förhållningssätt som skall prägla verksamheten. 

   Vidare påpekar Lpfö 98 (1998) att det är förskolans värdegrund och det etiska förhållningssättet 

som skall prägla verksamheten och det är då som barnen införskaffar sig etiska värden genom 

konkreta upplevelser. På så sätt påverkas barns förståelse för rättigheter och skyldigheter genom 

vuxnas förhållningssätt och därför är de vuxna viktiga som förebilder. Dessutom skall de vuxna inta 

ett sådant arbetssätt som bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är 

kvinnligt och manligt. Pedagogerna måste dokumentera, göra uppföljningar och utvärdera sitt 

arbete. Ett utvecklingsarbete över vuxnas förhållningssätt kräver en ständig omprövning. Därför 

skall "Förskolans verksamhet planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas i förhållande till de 

uppställda målen i läroplanen" (Lpfö 98, 1998:4).  Detta skall bidra till en utveckling av det 

pedagogiska arbetet (Lpfö 98, 1998). Skolverket (2005) betonar att det skall finnas system och 

rutiner för kontinuerlig planering och uppföljning samt utveckling av förskolans verksamhet samt 

att viktiga faktorer är förutsättningar, personaltäthet, barngruppens storlek och sammansättning, 

personalens kompetens, lokaler och miljö. 
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2.2 Teknik  
Teknik kommer ursprungligen från grekiskan och betyder konsthantverk. Men teknik innebär inte 

bara redskap och verktyg utan står även för kunskap, föremål och system beroende på 

sammanhanget. Man kan också tala om olika tekniker så som sångteknik, nicka och kicka inom 

fotboll eller vara oteknisk när TV:n är svår att programmera (Norkvist & Powell, 1997). Vidare 

anser Norkvist & Powell (1997) att teknik utgår från att tillfredställa behov som varje individ har 

och för att göra användbara föremål, system och miljöer. I teknik förekommer både teoretiska och 

praktiska inslag och för att få en helhetssyn av teknik som ämne behövs även inslag av 

naturorientering, samhällsorientering samt de praktiska/estetiska inslagen. Sundin (2006) menar att 

tekniken är social och kulturell och en del av traditionen. Den är grunden för vårt mänskliga liv och 

en förutsättning för nytänkande. 

      Norkvist & Powell (1997) poängterar vikten av att upptäcka vad som händer och sker i olika 

experiment samt att det gäller att hitta idéer så fantasin tar form. Lpfö 98 (1998) beskriver att 

förskolan skall stimulera barnens fantasi genom att ha en utmanande miljö. En process kan då vara 

att utgå från varje individs behov där tankar och idéer skapas (Norkvist & Powell, 1997).  Vidare 

menar författarna att när det börjar prövas och byggas så utvecklas bygget allt eftersom för att se 

om utvecklandet fungerar. Fungerar denna teknik så prövas processen gärna igen för när människan 

har fått ett behov är det svårt att stoppa. Norkvist & Powell (1997) hävdar att det är angeläget att 

tekniken bör avspegla kunskap, förståelse och övning i tekniskt tänkande samt att kunna lösa 

praktiska problem. Utifrån detta bör tekniken vara tillgänglig för alla i vår omgivning.  Vi lever i ett 

tekniksamhälle och vi behöver utvecklas i ämnet samt att teknik behöver vara en naturlig del i 

samhället. Det måste finnas en viss kunskap om teknik och olika processer.  

 

2.3 Montessoripedagogiken 
Forssell (2005) beskriver hur montessoripedagogiken inte bara är en undervisningsmetod utan 

erbjuder även en helhetssyn på barnet, kunskapen och samhället och förhållandet dem emellan. Vid 

en jämförelse med Montessoris grundidéer och dagens gällande läroplaner kan man se betydligt fler 

likheter än olikheter. Montessori utvecklade sin pedagogik utifrån sina empiriska observationer av 

barn och den bygger på ett unikt samspel mellan teori och praktik. Genom praktiska material kan 

barnen prova på att leva det liv vår civilisation har format och självständighetsträningen är central. 

Den fysiska miljön kan exempelvis innehålla laborationshörna, ateljé, bibliotek och datorer. Vanliga 

lekrum och lekredskap finns också i montessoriförskolor. Ofta är barnen med i förberedelser av 

måltider. Det finns didaktiskt material (det vill säga ett undervisningsmaterial) för exempelvis 

matematik och språk. Polk Lillard (1995) beskriver hur det specifika montessorimaterialet är gjort 

med tanke på självinlärning, vilket innebär att det finns en inbyggd kontroll så att barnet själv 
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upptäcker felet utan att en lärare behöver rätta barnet. Montessorimaterialet kan uppdelas i fyra 

kategorier; praktiska vardagssysslor, sinnestränande material, teoretiska och det kulturella och 

konstnärlig. Utmärkande egenskaper för materialen är att de går från enklare material till allt mer 

komplicerade och från konkret till gradvis mer abstrakta. 

      De första materialen som barnet möter i montessoriförskolan är de praktiska vardagsövningarna 

som är enkla och precisa uppgifter som barnet redan mött i sin hemmiljö. Barnen vill gärna imitera 

det de sett de vuxna göra, som exempelvis torka bord, putsa skor och stryka. Avsikten med dessa 

material är inte att barnen ska lära sig klara dessa uppgifter utan bidrar till att bland annat bygga upp 

barnets oberoende, koncentration, självkänsla och självförtroende (Polk Lillard, 1995). 

Det sinnestränande eller sensoriska materialet beskriver Skjöld Wennerström & Bröderman 

Smeds (2008) med att det hjälper barnen att få en konkret upplevelse av abstrakta begrepp som 

storlek och längd – exempelvis stor/liten samt geometriska begrepp som cirkel, triangel och 

kvadrat.   

 
All sensorisk material inbjuder och uppmuntrar till rörelse, aktivitet och repetition. Det är 

aktiviteten och rörelsen som fångar barnets nyfikenhet. Handen är intellektets viktigaste 

instrument. När handen arbetar, mognar hjärnan. (Skjöld Wennerström & Bröderman 

Smeds, 2008:128) 

 

Vidare beskriver Forssell (2005) att miljön ska vara välkomnande och tilldragande men också 

utmanande och spännande. Iordningsställandet av miljön är en viktig uppgift för läraren. Läraren 

introducerar materialen för det enskilda barnet så det passar barnets tidigare färdigheter. På så sätt 

gör läraren det möjligt för barnet att göra sitt eget utforskande och ställningstagande. Läraren 

avbryter, stör eller hjälper inte barnet i onödan då barnets arbetsdisciplin och koncentration kan 

störas. Lärarrollen kan jämföras med en vägledare. Barnens skillnader i ålder, förmåga och intressen 

gör att de arbetar med olika saker vid samma tidpunkt. (Forssell, 2005). 

 
2.4 Pedagogerna och samhällsuppdraget 
Uppdraget för pedagogerna i verksamheterna är kvalifikation och socialisation (Orlenius, 2001). 

Det betyder att barn/elever skall stå rustade och klara att möta samhället samt de krav som ställs på 

dem. Detta för att man skall kunna leva som ansvariga och kunniga medborgare. Uppdraget handlar 

även om att ge ett ämnes innehåll som att lära sig leva tillsammans, anpassa sig till livets villkor och 

förutsättningar. Lärarna skall förmedla kunskaper till barnen genom att leda deras lärande och skapa 

goda förutsättningar för barnens kunskapsutveckling anser Orlenius (2001).      

      Pedagogerna kan ge barn förutsättningar för detta genom att ändra i situationen och när de tar 

sig an material och aktiviteter. Lärarna skall uppmuntra barnen att tänka och ge uttryck för olika 
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idéer anser författarna. Detta resulterar i att barnen får förståelse för omvärlden i samspel med andra 

vuxna, barn och saker. En uppgift blir då att som lärare se till så barnen utifrån sina reflektioner 

skall kunna förstå hur saker och ting fungerar (Doverborg & Pramling, 1995). Stein m fl (2007) 

anser ”that immerse the teachers into technology content, processes and activity through 

engagement in structured tasks” (Stein mfl 2007: 185). 

 

2.5 Pedagogens arbete  

FN: s Barnkonvention Regeringskansliet (2006) belyser hur viktigt det är att arbeta för barns lika 

värde, barnets bästa, barns rätt till liv och barns potentialer att göra sig hörda och skall kunna 

inverka på sin situation. Det är även viktigt att barnets förskoletid skall syfta till att utveckla barnets 

personlighet och anlag så att förskolan utvecklar barnets fulla möjligheter. Konventionen tar även 

upp att barnet har rätt till lek och att de skall ges möjlighet att fritt delta i det konstnärliga livet. 
Pramling & Sheridan (1999) anser att det är viktigt att pedagogerna finns till hands för att ge 

stöd och respons i sitt lärande. Det gäller för pedagogerna att hantera och kombinera de två 

motpoler som undervisningen har, vilket innebär att kunna föra över kunnande från vuxen till 

barnen samt att barnen själva måste utveckla kunskaper. För att kunna utmana barnens lärande bör  

pedagogernas undervisning vara på en nivå strax över den nivå som barnen klarar av. När 

pedagogerna gör barnen delaktiga i pedagogens kunskaper lär sig barnen att se, utvecklas och gå 

vidare i sitt eget lärande anser författarna.  

    Vidare påpekar Pramling & Sheridan (1999) att de vuxna måste skapa en god miljö som erbjuder 

rika möjligheter och erfarenheter samt upplevelser. Genom detta arbetssätt blir barnen engagerade 

för att tänka och lösa problem anser författarna. Kennedy (2006) anser att pedagogerna måste fylla 

på sin egen kunskap för att kunna ge barnen inspiration och utmaningar. Pedagogerna skall utforska 

vad som händer när barnen möter nytt material genom att fundera på vad barnen upplever, vad 

barnen ser och vad kan tas med till nästa gång barnen möter samma material. Det gäller även att 

skapa miljöer där mötena mellan barnen stimuleras och gynnar nyfikenheten samt att det finns 

rikligt med material. Barnen har inga hämningar om de ges tillfälle till att pröva sig fram. 

Stein m fl (2007) beskriver en studie gjord i Australien där man undersökte fyra 

grundskolelärares syn på teknik och hur de genom interaktion mellan forskare och erfarna lärare 

utvecklade deras teknikundervisning och uppfattningar av teknik. Vid första mötet intervjuades 

lärarna om sina åsikter gällande teknik och det framkom exempelvis svar som ”metoder för att 

göra”, skapa, utforma, använda datorer och design. Det vill säga att lärarna hänvisade till tänkande 

och tillverkningsprocesser. Lärarna fördjupades sedan i teknikämnet genom strukturerade uppgifter 

så som exempelvis utbyta idéer och kunskaper om olika material, designa och konstruera en liten 

bro och till sist diskutera de praktiska uppgifterna de genomfört. Efter denna utbildning menade 
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lärarna att de inte bara låter barnen göra teknikuppgifter utan numera uppmuntrar dem att göra det 

med ett syfte i tankarna, att ge barnen ägande av deras arbete, problemlösning och möjlighet att 

fatta beslut själva. Lärarna blev bättre på att uttrycka sina idéer om vetenskap, teknikbegrepp och 

processer samt bättre på att formulera sina frågor.  
 

In this way the teachers were encouraged to explore ideas for creating rich learning 

environments that promoted deep learning, conceptual understandings and generative 

thinking’s for their students. (Stein m fl 2007:187) 

2.6 Pedagogernas förhållningssätt  

Måhlberg & Sjöblom (2004) hävdar att läraren väljer medvetet vilket förhållningssätt som man vill 

ha i olika situationer. Doverborg & Pramling (1995) anser att pedagogen skall ha ett ansvar för vad 

det är som skall läras ut till barnen och göra dem medvetna om. Dessutom har pedagogerna ansvar 

för hur deras eget förhållningssätt påverkar lärandet. Detta innebär att pedagogerna skall planera 

aktiviteter som passar barnets erfarenhetsvärld vilket betyder att det alltid är den vuxnes ansvar att 

vara medveten. Läraren skall hjälpa barnet att utveckla förståelse för många olika sammanhang. 

Med andra ord är den pedagogiska kunskapen och kompetensen avgörande för hur pedagogiken 

utvecklas, för alla vuxna i verksamheten skall vara inspiratörer och aktivt ta del av barnets värld. 

Stein m fl (2007) tar upp:  

 
This re-thinking of education meant that teachers were expected to develop sophisticated 

views and understandings of teaching for learning and to provide an educate students to 

participate within the super complexities. (Stein m.fl. 2005: 180) 

 

Folkman & Svedin (2005) uttrycker vikten av ett professionellt förhållningssätt för barns lärande 

med: ”Barnets egen kompetens växer inte i ett tomrum. Den utvecklas i samspel med vuxna som 

kan leva sig in i vilket stöd som barnet kan ha glädje av och behöver för att upptäcka något som det 

inte vet” (Folkman & Svedin, 2005: 99). 

Wahlström (2006) tar upp jämställdhetsarbete inom förskolan och hon har i sina observationer 

noterat att pojkar ofta innehar ”huvudroller” medan flickorna får ”birollerna” i 

förskoleverksamheterna. Hon hävdar att vår egen uppväxt och fostran har format oss och att 

könsrollsmönstren reproduceras men att pedagogerna har möjlighet att bryta detta. ”Om flickor ska 

vilja välja teknik måste vi ge deras teknikintresse samma stimulans som pojkarna” (Wahlström, 

2006:92).  Svaleryd (2002) hävdar att en medveten genuspedagogik leder till positiva förändringar 

avseende exempelvis gruppklimat, elevernas utveckling, nya arbetsmetoder samt att barnen 

tillskriver sig själva nya egenskaper och ser andra möjligheter. I pedagogisk praktik handlar det om 



 

   13 

relationer, organisationen av tid, rum, material, bedömningsgrunder och maktförhållanden och det 

gäller att på ett medvetet sätt observera och reflektera över vardagliga händelser; att se samspelet 

mellan individer. I Lpfö 98:s (1998) värdegrund står att ”Förskolan skall motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva 

och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Lpfö 98 

(1998:8). 

     Brusling & Strömqvist (1996) anser att förskolans centralaste aktivitet är samverkan med andra 

människor i socialt sammansatta situationer. I den professionella yrkesutövningen krävs då att det 

finns ett gemensamt språk och att språket har anknytning till teorier. Pedagogerna bör även 

reflektera över sin verksamhet så att en systematisk utveckling kan ske ”reflection in action”. Med 

andra ord i en reflekterad praktik ställer man sig utmanande frågor om sådant som man tar mer eller 

mindre för givet. Författarna konstaterar att det är viktigt att ständigt utvärdera sin verksamhet 

genom reflekterad utvärdering. Då tar man sin utgångspunkt i egna kunskaper och erfarenheter, 

analyserar och värderar olika alternativ och väljer det som säkrast leder till att barn lär och 

utvecklas. 

     Åberg & Taguchi (2007) påpekar vikten av att man i arbetslaget har öppna diskussioner och är 

överens om hur man ska förhålla sig till barnen. Man bör dela en gemensam syn på de värden som 

den pedagogiska verksamheten bygger på. Författarna menar att man inte ska vara rädd för att 

dagligen problematisera och ställa sig frågor om sin verksamhet. Det är på det sättet man kan bli 

varandras resurser och en tillgång för varandra. 

 

2.7 Miljöns betydelse för barns lek och lärande 
Mylesand (2007) betonar att barnen bygger sina egna upplevelser av sin egen omvärld och 

konstruerar och förhåller sig till olika fenomen i samhället runtomkring. Det handlar inte bara om 

bygg och konstruktion utan även om tekniker, bild, skapande, estetik och geometri, matematik, 

materialkännedom och språk, empati och förhållningssätt samt jämställdhet. 

Vidare hävdar Mylesand (2007) att ”Om barnen från tidig ålder omges av pedagoger som 

inspirerar dem i bygghörnan, och utgår från att både flickor och pojkar tycker om att bygga och 

konstruera blir även flickorna byggare och konstruktörer” (Mylesand, 2007:55). Skolverket (2005) 

betonar att en rik och varierad verksamhet med experimenterande stimuleras barnens fantasi, 

lärande, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande. 

Vygotskij (2005) ansåg att det var viktigt att vidga barnens erfarenheter eftersom det som barnet 

ser, hör och upplever bildar grund för ett fortsatt skapande. Partanen (2007) beskriver Vygotskijs 

tankar kring ”den proximala utvecklingszonen” vilket innebär att det för varje barn/elev finns ett 

område över den självständiga kompetensen där barnet med hjälp av vuxna eller kamrater kan klara 
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av en uppgift som har en högre svårighetsgrad. ”Det är en färdighet som är på gång, som är i 

vardande” (Partanen, 2007:52). 

Nordin-Hultmans (2006) forskning pekar på att svensk förskolemiljö är strängt reglerad 

beträffande tid och rum och rutiniserad ordning.  Denna ordning styr var barnen skall vara – och 

inte vara - vid vissa tidpunkter och vilka material de har tillgång – och inte tillgång till.  Barnen blir 

beroende av pedagogerna för tillgång till tid, rum och material. Barnens inflytande är därmed starkt 

begränsat (Nordin-Hultman, 2006). Vidare har Nordin- Hultman (2006) i sina observationer sett att 

svenska förskolelokaler ofta är ljusa och fräscha men att det är dåligt med variationsrikt material 

och inte mycket att experimentera och utforska. Lego, kaplastavar (små rektangulära identiska 

träklossar) och klossar är vanligt förekommande material på svenska förskolor och likaså 

snickarrum men att detta inte inbjuder så stor variation som i exempelvis i de engelska förskolorna 

där det fanns betydligt fler olika sorters konstruktionsmaterial. Detta innebär att det finns litet 

material med teknisk, naturvetenskaplig och laborativ laddning hävdar Nordin-Hultman (2006).  I 

sin studie jämför författaren det med engelska förskolor och dessa hade ett mycket rikare utbud av 

material som exempelvis sand och vatten tillgängligt inomhus, dammsugare och badrumsvågar i 

dockvrån som betonar den tekniska sidan av ett hem. Allt fanns tillgängligt i barnens höjd och det 

fanns överhuvudtaget mycket större möjligheter till laborerande. Dessa engelska förskolor hade 

även färre övergångar och avbrott då de planerade inslagen i barngruppen har lagts efter varandra. 

Skolverket (2005) lyfter i sina allmänna råd upp att det bör finnas både gott om tid och utrymme för 

barnens lek. 
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3. Metod 
Här redogörs för undersökningens metodval, litteratursökning, urvalsgrupp, etik och 

tillvägagångssättet för undersökningen. Dessutom har en redogörelse gjorts för bearbetning av 

resultat, validitet, reliabiliteten, tillförlitlighet samt äkthet. 

 
3.1 Metodval 
För att göra intervjuguidesundersökningar (bilaga A) användes kvalitativa metoder. Vilket Bryman 

(2002) menar är ett tolkningssätt där tonvikten ligger på orden och ej på kvantifiering vid analys 

och insamling av materialet. Trost (2007) förklarar kvalitativa metoder med att man försöker  förstå 

människors sätt att resonera eller reagera på men också att särskilja eller urskilja varierande 

handlingsmönster. Vidare menar författaren att man genom kvalitativa metoder får större förståelse 

för upplevelserna samt finner mönster av erfarenheter och upplevelser. Bryman (2002) skriver att 

det kvalitativa sättet innebär hermeneutik. Det är då undersökaren rör teori och metod i samband 

med förklaring av människors handlingar samt en förklaring av människors olika beteenden men 

även förståelse för det.  

     Den kvalitativa undersökningen har ett induktivt synsätt. Det kan översättas med att teorin är ett 

resultat av forskningen där begrepp och teorier kommer fram ur det material som samlats in.  Det är 

då forskaren generaliserar slutsatserna på grundval av forskningsresultatet (Bryman, 2002).  

     Undersökningen gjordes med pedagoger som var utbildade till antingen barnskötare, 

förskollärare eller montessoriutbildade beträffande montessoriförskola samt var yrkesverksamma. 

Metoden som användes var en så kallad semistrukturerad intervju. Detta innebär att forskaren har 

en lista med specifika teman som skall beröras i en intervjuguide (Bryman, 2002). Vidare menar 

författaren att intervjupersonerna får en stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Detta 

användes tillsammans med en strategisk metod. Trost (2007) förklarar att med strategisk metod 

menas att variabler valdes ut, egenskaperna skall vara konkreta och i undersökningen används olika 

kategorier. Då strategiska urval används vill man vara förvissad om att man skall få variation i 

svaren samt att urvalen inte är representativa i statistisk mening.  

 

3.2 Litteratursökning 
Relevant litteratur från tidigare valbar kurs: Barns naturvetenskapliga och tekniska omvärld var 

utgångspunkten för litteratursökningen. Men också litteratursökning från hemortens bibliotek, 

artikelsök via Växjö bibliotek med hjälp av sökmotorn Eric samt andra Internetkällor. Andra 

referenser som angivits i litteratur och tidigare forskning har också använts. Detta belyser Bryman 

(2002) med att få reda på vilka kunskaper som finns inom detta område samt vad som gjorts 

tidigare. En bra genomgång av litteraturen är ett sätt att stärka ens trovärdighet som person med 
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kunskapen inom det område man utforskar. Därför valdes litteraturen och referenserna med omsorg 

för att passa ändamålet. 

  

3.3 Urval 
Under sommaren 2009  gjorde vi en intervjuguidesundersökning (bilaga A) i traditionell förskola 

och montessoriförskola. Undersökningens syfte var att få vetskap om hur pedagogerna i traditionell 

respektive montessoriförskola definierar teknik, deras förhållningssätt till det samt hur pedagogerna 

arbetar med teknik på förskolan och vilka förutsättningar som finns för att kunna arbeta med teknik. 

De som medverkade i undersökningen arbetar i förskolan med barn i åldrarna 1-6 år. Åldern var 

inte relevant däremot skulle de medverkande ha adekvat utbildning. Med detta menade vi 

barnskötare eller förskollärare i traditionell förskola samt pedagoger med montessoriutbildning på 

montessoriförskolorna. Samtliga informanter var kvinnor vilket inte var ett medvetet val. Det 

avgjordes av slumpen och det faktum att förskolan som arbetsplats oftast är kvinnodominerade. 

 

I tabellen nedan finns informationen om pedagogernas utbildningsbakgrund och antal år de arbetat 

inom förskolan.  

T står för pedagog i traditionell förskola och M för pedagog i montessoriförskola. 

 

Traditionell förskola                                    Montessoriförskola 
T1: Barnskötare i 11 år  
Arbetar på avdelning med barn 4-6 år. 

M1: Förskollärare i 11 år, Montessori i 3 år 
(Montessori KY-utbildning 2 år halvfart). 
Haft teknikkurs i förskollärarutbildningen. 
Arbetar med sexåringar i integrerad 4-6 
årsgrupp 

T2: Förskollärare i 8 år 
Obligatorisk kurs om teknik ingick 
utbildningen. 
Arbetar på avdelning med barn 1-3 år. 

M2: Barnskötare i 20 år, Montessori i 17 år 
(Svenska Montessori Institutet 1,5 år halvfart). 
Arbetar på avdelning med barn 1-3 år 

T3: Förskollärare i 6 år 
Har haft teknik som valbar kurs under 
utbildningen. 
Arbetar på avdelning med barn 4-6 år. 

M3: Barnskötare i 30 år, förskollärare i 20 år, 
Montessori i 4 år (Montessori 3-12 år 40 p, 
Gbg:s universitet). Har haft teknikkurs i 
förskollärarutbildningen. Arbetar på avdelning 
med barn 3-5 år. 

T4: Barnskötare i 31 år 
Arbetar på avdelning med barn 1-3 år. 

M4: Montessori i 11 år (Montessoriutbildning, 
S:t Nicholas 1 år helfart) Arbetar på avdelning 
med barn 3-5 år.  

T5: Förskollärare i 19 år 
Kompetensutveckling, 20 poäng, om teknik i 
utepedagogiken 
Arbetar på avdelning med barn 1-3 år 

M5: Barnskötare i 16 år, Montessori i 13 år 
(S:t Nicholas 1 år helfart). Arbetar på 
avdelning med barn 3-5 år. 
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3.4 Fenomenologi och livsvärlden 

Fenomenologi härstammar från grekiskan och betyder ”det som visar sig”. Det är den tyske 

filosofen Husserl (1859-1938) som den moderna fenomenologin utgått från. Fenomenologin 

uppmuntrar kvalitativ forskning i första hand genom att man sätter människors upplevelser i fokus 

(Patel & Davidsson, 2003). Vilket även Bryman (2002) bekräftar med att fenomenologin tittar på 

det mänskliga beteendet för hur människor uppfattar och tolkat världen.  Bengtsson (1998) skriver 

att det fenomenologiska synsättet i samhällsvetenskaplig forskning kännetecknas av att det försöker 

förstå enskilda människor och sociala grupper utifrån de levda relationer som de har till sin miljö, 

den värld som de lever och verkar i. Författaren uttrycker även att fenomenologin vill försöka 

beskriva eller begreppslägga den sociala värld som undersöks och om möjligt utarbeta allmänna 

teorier. 

     Livsvärlden är den verklighet som vi dagligen lever i och ständigt om än omedvetet, tar för 

given. Det är denna livsvärld med allt det som vi tar för givet som utgör grunden för människans 

erfarenheter enligt Husserl (Patel & Davidsson 2003). Bengtsson (1998) tar upp att livsvärlden är 

det som utgör utgångspunkten och förutsättningen för all reflektion och teori. De flesta 

fenomenologiska undersökningar har livsvärlden som utgångspunkt anser författaren. Vår 

forskningsundersökning har en fenomenologisk ansats som utgångspunkt  

 

3.5 Etik 
Etiska frågor uppdateras vid flera olika tillfällen under en studies gång (Bryman, 2002).  Dessa 

frågor gör även att värderingarnas roll i forskningens uppdateras under hela processen menar 

författaren.  

Vidare anser författaren att frågor som berörs är: Hur skall personerna i studien behandlas? och 

Finns det aktiviteter som skall beröras eller inte bör beröras av undersökaren och deltagaren 

tillsammans? 

Etiken har fyra grundläggande frågor som gäller frivillighet, integritet, konfidentiellt och 

anonymitet (Bryman, 2002). Dessa är viktiga faktorer som rör personerna som deltar i 

undersökningen. Dessutom menar författaren att undersökaren måste följa de fyra etiska principerna 

i sin forskning. Det är informationskravet då deltagarna informerar berörda personer om syftet med 

undersökningen, att deltagarna är med frivilligt och kan avbryta när som helst och få vetskap om 

vad som ingår i undersökningen. En annan princip är samtyckeskravet där personen som delar 

måste få rikligt med information som bidrar till att kunna avgöra en medverkan eller ej i 

undersökningen. Konfidentiellt krav innebär att alla uppgifter behandlas konfidentiellt dvs hemligt 

och inga obehöriga skall kunna ta del av materialet. Anonymitetskravet innebär att deltagarna skall 
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vara anonyma, att personerna avidentifieras och att enkätmaterialet förstörs när undersökningen är 

färdig (Bryman, 2002). 

 

3.6 Tillvägagångssätt  
Innan vi startade vår intervjuguidesundersökning (bilaga 1) informerades deltagarna om studiens 

syfte och tillvägagångssätt men även om de fyra grundläggande frågorna och etiska principerna.  

     Bryman (2002) skriver att det är viktigt att berätta om samtyckeskravet. För deltagarna har rätt 

att själva bestämma om de skall delta. Därför poängterades det noga för pedagogerna som svarade 

om samtyckeskravet.  Det var valfritt att delta och att ingen skulle känna sig tvingad att vara med i 

undersökningen samt att materialet i undersökningen hölls anonymt och sedan förstördes efter det 

att undersökningen var färdig. Dessutom tillfrågades pedagogerna om de ville se resultatet av 

undersökningen när den var färdig. Personerna som deltar är anonyma genom avidentifiering då 

inga namn på medverkare eller förskolor nämns. Vi upplever inte att våra intervjufrågor kan skada 

de personer som deltagit eller de personer som blir berörda av slutresultatet.  

    För undersökningen användes en intervjuguide (bilaga A) med 9 frågor som besvarades enskilt 

av 10 pedagoger i olika verksamheter. Personerna i undersökningen fick god tid på sig att tänka 

igenom frågorna och för att svara.   Intervjufrågorna i undersökningen bestod av öppna frågor vilket 

Bryman (2002) översätter med att respondenten kan svara fritt. Frågorna var även så kallade 

sakfrågor som behandlar faktiska förhållanden (Trost, 2007). Därav gavs det stor möjlighet till 

följdfrågor. Författaren tar upp att genom sakfrågor får man reda på fakta och inte hur man anser att 

det skall vara. Vi som undersökte skrev ned informanternas svar vid intervjun. Svaren 

sammanställdes under respektive fråga för att vi sedan skulle kunna se likheter och olikheter.  

 

3.7 Bearbetning av resultat 
Patel & Davidsson (2003) menar att det finns ingen universell metod för hur en text skall bearbetas. 

Men författarna tar upp att det är viktigt att läsa igenom svarsmaterialet flera gånger. Därför lästes 

undersökningsmaterialet igenom noga vid flera tillfällen. Detta gjordes för att få en stor kunskap 

och förståelse för svaren som de tillfrågade pedagogerna svarat. För att det skulle bli konkret och 

lättöverskådligt kopplades intervjufrågorna till undersökningens frågeställningar. Detta underlättar 

så vissa mönster och grupper tydliggörs lättare (Heindorff, 2009). Samtidigt särskiljdes även svaren 

från montessoriförskolorna och de traditionella förskolorna för att kunna upptäcka likheter likväl 

som olikheter. Detta tillvägagångssätt möjliggjorde både bredd och djup i undersökningen. Under 

bearbetningen upptäcktes att genusaspekten framhölls av flera informanter vilket resulterade i att 

även genus kom att behandlas i undersökningen vilket ej var någon fråga från början. Slutligen 



 

   19 

kopplades svaren till litteraturgenomgången samt att mer litteratur tillkom gällande exempelvis  

genuspedagogik. 

      Frågorna sammanställdes utifrån undersökarens tolkningar, det vill säga kvalitativt. Svaren har 

jämförts med vad teorin säger och analyserats under avsnittet analys. Dessutom återkommer de 

senare i diskussionsdelen. 

 

3.8 Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet och rör frågan om ifall resultatet från en undersökning blir 

detsamma om undersökningen görs en gång till eller om den påverkas av slumpmässiga eller 

tillfälliga betingelser (Bryman, 2002). Det är väldigt svårt anser författaren att uppfylla reliabilitet i 

en kvalitativ studie. Detta för att det är omöjligt att få en social miljö och de sociala betingelserna 

att vara absolut stilla i en inledande studie för att få en dubblett av den (Bryman, 2002). I denna 

undersökning är inte situationerna densamma för deltagarna. Detta på grund av olika utbildning, 

man är olika som människa och tolkar olika samt att dagsformen variera från en dag till annan.  

 Därför anses vår undersökning ha låg reliabilitet men hög validitet. Validitet översätter Bryman 

(2002) med giltighet och huruvida man observerar och identifierar det man säger sig göra, samt om 

en prövning av de slutsatser som genererats från studien hänger ihop eller inte.  

 

3.9 Trovärdighet och äkthet 
Det finns två grundläggande kännetecken för bedömning av en kvalitativ forskning som är 

trovärdighet och äkthet. Det gäller att skaffa en tillförlitlighet i resultaten anser författaren. Vilket 

inbegriper att forskaren säkerställer att studien gjorts i enlighet med de regler som finns men även 

att redogöra för resultatet till de deltagande pedagogerna som är en del av den sociala verklighet 

som studerats (Bryman, 2002).  

     Bryman (2002) hävdar att det gäller för undersökarna att göra en fyllig redogörelse eller en tät 

beskrivelse av det insamlade materialet. Vidare anser författaren att fokus måste ligga på det unika i 

sammanhanget. Det gäller även att säkerhetsställa att det görs en fullständig redogörelse av alla 

olika faser i undersökningsprocessen. Detta medverkar till pålitlighet anser författaren. 

     För att få en äkthet i forskningen måste undersökningen tolkas rättvist utifrån pedagogernas svar, 

åsikter och uppfattningar Dessa kriterier har undersökarna för avsikt att följa eftersom de ger 

bekräftelse på att forskarna uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt, det ger fakta och hjälper till att 

få en klar insyn i forskningsprocessen för andra personer, att det skapats en fullständig och 

tillgänglig redogörelse av undersökningen och att detta ger en rättvis bild av det som det forskats 

om (Bryman, 2002). 
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4 Resultat  
Vi har valt att redovisa vår empiriska undersökning på detta sätt: Resultatet är uppdelat efter våra 

frågeställningar samt utifrån informanternas verksamhetsområde, det vill säga traditionell förskola 

och montessoriförskola. För att läsaren lättare skall kunna följa med i resultatet hänvisar vi till 

tabellen på sidan 16 

 

4.1 Hur definierar pedagogerna som intervjuas teknik? 
Traditionell förskola: 

 
När jag hörde syftet med intervjun så tänkte jag först bara på det riktigt tekniska som 

maskiner och skruvar. Jag var lite osäker. Men jag vidgade mitt begrepp då jag tänkte efter. 

(T4) 

 

De fem informanterna i traditionell förskola definierar teknik med att allt är teknik och att det 

omfattar mycket.  

 
Det är även att det innebär hur saker och ting fungerar. (T1) 

 

Jag har aldrig kommit in på djupet men blir medveten hela tiden.  (T4) 

 

Det är svårt att särskilja för det kommer in så mycket teknik och teknik fungerar till så 

mycket. (T5) 

 

Alla informanterna beskriver att det finns mycket teknik i bygg och konstruktionsleken när 

barnen bygger med klossar och lego. Då får barnen räkna ut hur de skall bygga och vilka 

material de skall använda och som passar ihop. 

 
Det är en teknik att klura ut det.  (T4) 

 

T2 och T5 tycker att teknik är att experimentera med vatten och laborera med ytspänning och 

olika luftexperiment. Men T2 tycker även att teknik är att använda maskiner eller datorn och 

att ämnet är så ofantligt stort. Teknik är också att tillverka i snicken anser T3. Där får barnen 

fundera på vad som skall snickras och på vilket sätt de skall gå tillväga för att göra den saken 

de vill göra.  Språk, bild och vardagsteknik som att klippa kopplar T5 till teknik och att det 

innebär en stor kreativitet. 
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Montessoriförskola: 

Teknik finns överallt, att finna lösningar och att använda hjärnan/händerna/kroppen samt att det 

finns teknik i de olika montessorimaterialen var vanliga svar hos informanterna. 
 

Det är mycket som är teknik fast man inte tänker på det.  (M3) 

 
Allt som underlättar människans tillvaro. (M1) 

 

Det kan vara en pinne att röra om i kaffet med, det handlar inte bara om stora maskiner fortsätter 

M1. 

Teknik kan vara att barnen ser ”orsak-verkan-samband” menar M2 och säger att teknik finns ju i 

allting som exempelvis i situationer när barnen drar igen blixtlås, knyter skor, trä halsband och i 

konstruktionslek. M2 menade också att det fanns teknik i språkinlärning; att lära sig tala och 

exempelvis ”rörelseteknik” när man lär sig använda bestick/bordsskick. M2 ansåg att det finns 

teknik i montessoripedagogiken material som exempelvis knytramen eller i skapande. 

 
Tänk vilken häftig teknik när man lär sig cykla. (M2) 

 

M3 menar att teknik är det mesta som barnen gör med sina händer; pärla, pappersvikningar, sticka, 

sy, bygga med lego och konstruera.  

 
Man försöker lösa det på olika sätt.  (M3) 

 

M4 ansåg att teknik är när man använder både hjärnan och händerna/kroppen. Vidare säger M4 att 

mycket av montessorimaterialet är teknik, som exempelvis det sensoriska materialet. I 

montessoriförskolan finns ju mycket teknik i materialen tycker även M5. 

 
Teknik kan vara att lösa klurigheter. (M5) 

 

Till exempel praktiska vardagsövningar som ”sjunker och flyter”, skruva i skruvar och ”romerska 

bågen”. M5 menade att det finns mycket mer teknikmaterial för förskolebarn nu än för några år 

sedan när man tittar i kataloger med förskolematerial. M5 kopplade även teknik till olika tekniker 

för att lösa konflikter mellan barnen och hur man bemöter barnen i sitt arbete. 
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4.2 Vad har de intervjuade pedagogerna i förskolan för förhållningssätt till 

teknik? 
Traditionell förskola: 

Det informanterna har gemensamt som deltar är att tekniken finns där hela tiden bara man 

tänker efter som pedagog. Dessutom är teknik egentligen inte så svårt.  En pedagog uttrycker: 
 

Man tror att man inte kan men det kan man. (T1) 

 

En annan av pedagogerna beskriver sitt förhållningssätt så här: 

 
Jag känner mig inte duktig på teknik som privatperson men ser positivt på det i mitt arbete. 

(T5) 

 

Vidare poängterar T5 vardagstekniken och att den måste komma in på ett naturligt och roligt 

sätt i barnens verksamhet. För den är en del av barnens vardag. 

 
Vi pedagoger måste vara positiva och göra barnen nyfikna för tekniken är så viktig. (T5) 

 

De har alla ett positivt förhållningssätt till teknik. T2 poängterar flera gånger under intervjun 

att man som pedagog måste vara positiv i sitt förhållningssätt till teknik. 

 
Vi får ta det på den nivå man är och bara tänka till. Vi behöver ta in mycket mer teknik i 

förskolan. Nivån är viktig, det måste ske på barnens nivå. (T2) 

 

T3 belyser med sitt förhållningssätt vikten av att ha material framme för teknik såsom 

klossar, kaplastavar, duplo, lego, målarsaker, vattenlek och sandleksaker. 

 
För att det skall skapas tillfällen för teknik. (T3) 

 

Montessoriförskola: 

De flesta av informanterna uttryckte tydligt att det var intressant och roligt med teknik samt ansåg 

sig inte var rädda för teknik. 

 
Man måste våga! (M1) 

 

Det är roligt att experimentera som exempelvis blanda färger; att testa och se om det 

fungerar. (M3) 
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Teknik är intressant, kul att få in det mer i arbetet. (M5) 

 

Ett par av informanterna menade dock att de var lite teknikrädda och/eller ointresserade av viss 

teknik som exempelvis datorer. M 2 ansåg att man ändå måste hänga med och hålla sig ”a jour”. M4 

kommenterade att det på arbetsplatsen fanns en manlig pedagog som ofta fick ta den tekniska biten, 

men att hon som tjej hellre försöker själv för mycket klarar man ju ändå.  

 
En kille som jobbar här får ofta skruva i glödlampor. (M4) 

 

Även M3 menade att teknik var roligt fast hon kanske inte var så teknisk när det gällde exempelvis 

sådant som bilar Men hon var envis och inte främmande för att försöka.  

 
Det där kvinnliga med att inte våga….. (M3) 

 

Beträffande förhållningssättet till barnen och teknik menade M2 att det är viktigt att vara tålmodig 

och att ge barnen tid att utforska och utveckla teknik/tekniken. 

M1 betonade att om man inte kan så får man prova hemma först och undersöka hur och varför 

för att sedan iordningställa material för barnen på en bricka för att testa och experimentera med. M5 

menade att är kul att undersöka exempelvis hur högt torn man kan bygga med kaplastavar samt att 

det är mycket teknik i det sensoriska materialet. 

 

4.3 Vilka förutsättningar har pedagogerna som intervjuas i respektive 

verksamhet? 
Traditionell förskola: 

Angående pedagogernas möjligheter så finns det egentligen inga begränsningar anser de fem 

pedagogerna som deltagit i intervjun. Två pedagoger uttrycker spontant att man kan göra hur 

mycket som helst (T3 och T4). Möjligheterna är oändliga bara vi pedagoger har ett tillåtande 

klimat och att pedagogerna själva är nyfikna anser T1 och T5.  

 
Finns det något hinder så är det iså fall pedagogen som är hindret. För att man är rädd och 

inte vågar för att man är rädd att det inte blir riktiga svar. (T5) 

 

Ett hinder är att jag som pedagog har dåligt intresse. Jag måste ju ha egen inspiration för att 

kunna ge den. (T3) 
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T1 och T3 tycker att pengar är ett hinder. För får man inte pengar till verksamheterna för olika 

projekt eller material är det svårt att genomföra saker. Andra hinder är de stora barngrupperna 

som finns på förskolorna idag tycker T2. Vidare menar T2 att vid små barngrupper kan man 

göra mer med barnen dessutom ser och hör man mer. Men det största hindret tycker T2 är: 

 
När vi pedagoger bryter barnen i dess lek för at göra det som vi pedagoger har bestämt. 

Detta gör ju att barnen inte får undersöka färdigt då. (T2) 

 

Alla informanterna är överens om att de ser många pedagogiska vinster med att arbeta med 

teknik. Vinster som att barnen får utveckla sina tankar och fundera. Vilket i sin tur gör det 

lättare för barnen att klara sin vardag och skola. Barnen får en grund i teknik redan i förskolan. 

Dessutom är det bra att både pojkar och flickor får arbeta med teknik redan som små.  
 

Det är nu man skall fånga dem. (T3) 

 

Detta gör att flickor hänger med pojkarna. Det blir inte bara en sak som killar sysslar med. 

Detta arbetssätt gör att tekniken blir naturlig högre upp in åldrarna.  

 
Det gäller att fånga och få med alla barnen nu i förskolan då de har sådan lust och 

nyfikenhet. För i skolan sedan faller det bort. (T2) 

 

Börjar vi i förskolan med teknik så blir det lättare, ju tidigare desto bättre. (T4) 

 

Men T1 och T5 uttrycker vikten av att göra detta på ett lätt sätt och i en lagom takt. Då blir 

kontentan tycker T5 att: 
 

Vi får nyfikna och forskande barn som undersöker själva och drar slutsatser. Men det är 

också viktigt att det sker på ett naturligt sätt och att det inte blir något konstigt. För då har 

det blivit den största pedagogiska vinsten plus att vi har pedagoger som vågar prova.(T5) 

 

Montessoriförskola: 

Ett flertal av informanterna lyfte fram tiden som ett hinder för att arbeta med teknik men att ändå 

möjligheterna var obegränsade och att det handlade mycket om hur du som pedagog tog vara på 

tillfällena och material. 

 
Man behöver ha tid för att planera och undersöka, att klura ut hur du ska visa för 

barnen.(M1) 
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M1 menade också att teknik var en del av kultur och tradition och att förskolan kunde föra den 

vidare. 

 
Om man till exempel vet att en hävstång fungerar behöver man inte pröva sig fram. (M1) 

 

Även M2 kommenterade att om något skulle vara ett hinder så var det tiden och ekonomin som 

kunde begränsa materialinköp. 

 
Tid att sätta sig in i datoranvändningen. (M2) 

 

Men M2 ansåg att det fanns många möjligheter i montessorimaterialen, som exempelvis 

konstruktionsteknik i det sensoriska materialet. Men också att det fanns en teknik eller metod i att 

man arbetade med konkret material och sedan går vidare till abstrakt.  

 
Vi ska ju servera, underhålla och locka barnen till aktivitet.  (M2) 

 

M3:s tanke kring att tiden är ett hinder var att man påbörjar något som sedan måste det avslutas för 

att eventuellt fortsätta nästa dag. Ibland kunde tillfällig materialbrist ställa till med problem 

exempelvis om häftklamrarna tagit slut. M3 menade att det egentligen fanns gott om material och 

att det bara gällde att få både personal och barn intresserade. 

M4 ser inga direkta hinder mer än att det skulle vara brist på fantasi och idéer hos pedagogerna 

men det är ju något som kan tas reda på i så fall. M5 ansåg att outbildade pedagoger eller pedagoger 

som stannat i utvecklingen och som gjorde saker utan syfte var ett hinder, fast det egentligen inte är 

ett hinder för pedagogerna att utvecklas. 

M4 hade som ett exempel på möjligheter att barnen började såga och hamra i förskolan för att när 

de sedan gick vidare till lågstadiet började använda maskiner i slöjden. Förskolan lade en grund. 

Det finns ju hur mycket som helst, herregud! menade M5 när det gällde möjligheter. Tänk bara 

att bygga en hinderbana i skogen. 

 
Teknik är så enormt brett! (M5) 

 

Möjligheterna är bara upp till dig som pedagog menade M1 och betonade även att det skiljde sig åt 

på de olika montessoriutbildningarna hur mycket experiment lyftes fram som en del av 

montessorimetoden. M1 lyfte fram att träning i att lösa praktiska problem var en del av de 

pedagogiska vinsterna samt att det ger barnen ökat självförtroende och självkänsla. Att våga lösa 

problem och att det var speciellt viktigt för kvinnor som säger att de inte är tekniska och låter 



 

   26 

mannen göra det istället. Även M2 kommenterade det manliga/kvinnliga och ansåg att det kunde 

vara ett hinder att det fanns för få manliga pedagoger då det generellt var så att kvinnor stod mer för 

omsorg menade män spelade fotboll eller snickrade. Det är viktigt att alla kan vare sig man är 

pojke/flicka att sy eller spika, man är människa ansåg M3. 

Att arbeta med teknik gav barnen pedagogiska vinster så som att de utvecklar sin självständighet, 

det abstrakta tänkandet, förfinar färdigheter samt utvecklar det logiska och matematiska tänkandet i 

matematikmaterialet menade M2. Pedagogiska vinster med teknik var att barnen lär sig själva, av 

att vi visar. Barnen verkar tycka att det är kul när fröken visar något så att de sedan kan försöka 

själva ansåg M3. 

Pedagogiska vinster med teknik i förskolan var att det var bra att börja med teknik tidigt för att 

skapa ett större intresse för det samt ge det en chans att utvecklas mer menade M4. Även M5 

poängterade att barnen utvecklas hela tiden och att pedagogiska vinster med teknik var att ge barnen 

en förståelse för samhället och hur det är uppbyggt. Att få möta praktiska vardagsövningar och det 

sensoriska materialet, att ta hand om sig själv och ”Hjälp mig att göra det själv” var det som M5 

också lyfte fram. 

 

4.4 Hur arbetar de intervjuade pedagogerna med teknik? 
Traditionell förskola: 

Alla informanterna är överens om att för att kunna arbeta med teknik krävs varierande material 

och att materialet är lättillgängligt. Detta strävar alla pedagogerna efter att ha i sina respektive 

verksamheter och det gäller både inomhus och ute på gården. Med olika material menar de 

olika sorters klossar, lego, briomecc, järnväg och saker för sandlådan. Detta för att barnen 

skall kunna bygga och konstruera efter eget tycke och smak. T1 tycker att det finns goda 

förutsättningar till att arbeta med teknik. På den förskolan T1 arbetar används även mycket 

återvinningsmaterial, rör i olika längs och tjocklek för byggen, olika vattenbanor och 

naturmaterial från skogen som tas tillvara på. T2 gör många olika experiment med barnen 

exempelvis om vatten i fast, flytande och gasform, luft där man blåser såpbubblor men även 

experiment med jord. Att kunna använda datorn är också teknik liksom att använda 

teckenspråk för att kommunicera anser T2. Vidare säger pedagogen:  

 
Jag tänker att det här inte är teknik men det är det faktiskt. Då är det bra att ta upp det till 

ytan i arbetslaget. (T2) 
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Pedagog T3 berättar att de inte arbetar medvetet med teknik på den förskola pedagogen 

arbetar. Men vid eftertanke inför intervjun finns teknik i verksamheten bara man tittar efter 

det.  Det blir säkert mer teknikarbete efter föreläsningen i höst.  

 
Vi använder inte det ordet vi pedagoger måste nog tydliggöra det mer för barnen för att det 

skall få insikt i tekniken och dess begrepp. (T3) 

 

I en annan förskola arbetar man även mycket med ballonger, såpbubblor, bakning, dragkedjor, 

sy, vika flygplan, magnetexperiment och att klättra berättar T4. Detta är lite olika 

vardagstekniker som barnen gillar att sysselsätta sig med. I T5:s verksamhet arbetas det 

mycket med dukning, sortering och olika sorters former. Vilket också går under benämningen 

vardagsteknik.  

 
Teknik finns i leken hela tiden då barnen provar och undersöker olika metoder. (T5) 

 

Alla pedagoger belyser vikten av att materialet skall finnas framme i verksamheten för att 

tekniken skall kunna stimuleras. Detta är det främsta gemensamma synsätt för hur de bidrar 

till arbetet med teknik.  
 

Jag tycker det är enormt viktigt med givande och inspirerande material. (T3) 

 

Pedagog T1 tycker det är viktigt att det diskuteras i respektive arbetslag. T2 har blivit väldigt 

inspirerad av teknik nu sedan intresset väcktes av undersökningens syfte. Intresset skall 

väckas hos kollegorna så även de blir engagerade i teknik (T1 och T2). Det är viktigt att 

teknik ses som roligt för det är roligt då är det lättare att arbeta med det (T2).  T4 berättar att 

hennes bidrag till teknik är då det dagliga utförs som ingår i vardagen. Vidare menar 

pedagogen att: 

 
Jag får nog mer lyft när jag får kompetensutveckling i teknik. (T4) 

 

Pedagog T5 bidrar med material som fascinerar i tekniken och att materialet inte har givna 

lösningar. Detta för att få en kreativitet i teknik då: 

 
Tekniken är jätteviktig! (T5) 
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Montessoriförskola: 

Tyngdpunkten på informanternas svar låg på experiment, olika former av skapande och 

montessorimaterialen. 

M1 gjorde olika experiment då och då. Till exempel med ägg när det var påsktid. Det var kul att 

hitta på nytt material.  

 
Om du inte är nyfiken själv hur ska du då kunna förmedla nyfikenhet till barnen. (M1) 

 

M2 menade att det arbetades med teknik hela tiden genom att sin självständighetsträning som 

handlar mycket om sin egen person exempelvis vid påklädning när barnen provar att dra i 

dragkedjor och öppnar och stänger kardborreband eller när de lär sig gunga.  

 
Barnet upptäcker att när det gör så här så händer detta. (M2) 

 

M3 framhöll pärlplattor, halsband, vävramar, lego och att det finns teknik i montessorimaterialen, i 

pussel, skapande, och kapla. Även M4 talade om skapande och både M4 och M5 menade också att 

de arbetade med teknik genom olika montessorimaterial som exempelvis skruv och mutter och det 

sensoriska. M4 menade att förskolan arbetade både medvetet och omedvetet med teknik genom 

montessorimaterialet. Utomhus hade de ett snickarbord och de arbetade också med experiment. 

 
Experiment har ju också med teknik att göra. (M4) 

 

Informanterna bidrog på olika sätt till att det arbetades med teknik i respektive verksamheter. 

M1 menade hon gjorde det i sin verksamhet genom att hon arbetade med experiment. M2 ansåg 

att hon prioriterade inköp av olika stimulerande material, genom att tänka i olika perspektiv och 

genom sitt förhållningssätt. 

 
Genom mitt förhållningssätt och öppenhet hindrar jag inte barnen att utforska och försöka. 

(M2) 

 

M3 tog med material hemifrån som kunde användas på förskolan. 

 
Tar vara på ”skräp” istället för att slänga kan det användas på förskolan som exempelvis 

äggkartonger och garn. (M3) 

 

M4 tycker det är kul att snickra och är gärna med vid snickarbordet. 
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Som tjej är jag förebild – behöver inte be en man om hjälp. (M4) 

 

M5 bidrog genom att ta fram material och genom montessoripedagogiken. 

 
Jag har ett syfte med det jag gör, en pedagogisk tanke. (M5) 
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5 Analys 

I analysen tolkar, jämför och studerar vi resultatet mot tidigare forskning. Dessutom analyserar vi 

utifrån informanternas svar om det finns skillnader, likheter och mönster mellan traditionell 

förskola och montessoriförskola. 

  

5.1 Hur definierar pedagogerna som intervjuas teknik? 
Genomgående svar hos informanterna var att allt är teknik och de framhöll att det också innebär att 

finna lösningar och förståelse för hur saker och ting fungerar. Ett par av montessoripedagogerna tog 

upp exempel som att lära sig cykla eller hantera konflikter. Norkvist & Powell (1997) menar att 

teknik inte bara är redskap och verktyg utan även står för kunskap, föremål och system beroende på 

sammanhang och att man talar om olika tekniker inom exempelvis fotboll och sång. Hos Stein m fl 

(2007) studie svarade pedagogerna i undersökningen att teknik rörde sig om tänkande och 

tillverkningsprocesser. 

Bygg – och konstruktionslek lyfts fram av pedagogerna från både traditionella förskolor och 

montessoriförskolor. Mylesand (2007) anser att barnen bygger och konstruerar och förhåller sig till 

olika fenomen i samhället och att det innefattar bland annat olika tekniker, bild och skapande. 

Däremot låg tyngdpunkten på experiment som att laborera med ytspänning och luftexperiment, 

snickeri, klossar och lego hos de traditionella förskolorna, dock var det en montessoripedagog (M5) 

som nämnde ”sjunker och flyter” vilket är ett vattenexperiment och lego togs upp av en annan 

montessoripedagog (M3). Dessa svar kan anses överensstämma med Nordin-Hultmans (2006) 

tankar kring att det finns få material att laborera med på de traditionella förskolorna och att just lego 

och klossar är vanligt förekommande i bygg- och konstruktionslek. 

  Även om en pedagog på en traditionell förskola (T5) tog upp vardagsteknik som att klippa samt 

språk och bild fanns det hos montessoripedagogerna betydligt fler exempel på deras definition av 

teknik i förskolan, som exempelvis att dra igen blixtlås, knyta skor, trä halsband, lägga pärlplattor, 

göra pappersvikningar, bygga romerska bågen, sticka, sy och annat skapande. Dessa olika exempel 

som informanterna ger överensstämmer med Norkvist & Powell (2007) som menar att det i teknik 

förekommer både teoretiska och praktiska inslag och för att få en helhetssyn av teknik behövs även 

inslag av naturorientering, samhällsorientering samt praktiska/estetiska inslag. Pramling & Sheridan 

(1999) hävdar att de vuxna måste skapa en god miljö som erbjuder rika möjligheter och erfarenheter 

samt upplevelser, och genom detta arbetssätt blir barnen engagerade för att tänka och lösa problem. 

Lpfö 98 (1998) säger att alla som arbetar i förskolan ska sträva efter att varje enskilt barn utvecklar 

sin förmåga att bygga, skapa och tillverka med hjälp av olika tekniker. Även 

montessoripedagogiken bygger på ett samspel mellan teori och praktik (Forsell, 2005).  
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Utmärkande för montessoripedagogerna var att flera tog fasta på att teknik handlar om att 

använda hjärnan/kroppen och händerna. De intervjuade montessoripedagogerna tog upp ”praktiska 

vardagsövningar” och ”det sensoriska materialet” som exempel på teknik. Vad det gäller de 

praktiska vardagsövningarna beskriver Forssell (2005) och Polk Lillard (1995) de som material som 

bygger på det som finns i vår hemmiljö som exempelvis att stryka. Skjöld Wennerström & 

Bröderman Smeds (2008) beskriver hur de sensoriska materialen inbjuder och uppmuntrar till 

rörelse, aktivitet, repetition och att handen är intellektets viktigaste instrument.   

 

5.2 Vad har de intervjuade pedagogerna i förskolan för förhållningssätt till 

teknik? 
  Av resultatet från de 10 intervjuade pedagogerna framgår att det är fler pedagoger i montessori 

förskolorna än i den traditionella förskolan som är lite ”teknikrädda”. Trots detta är alla de 

deltagande pedagogerna villiga att pröva olika metoder att arbeta med teknik i sina respektive 

verksamheter. Måhlberg & Sjöblom (2004) nämner att pedagogerna har  ett förhållningssätt, synsätt 

och attityd som ger uttryck för den ståndpunkt pedagogerna har, och dessutom att pedagogen 

medvetet väljer det förhållningssätt man vill ha i olika situationer. Ur intervjuerna framkommer det 

att pedagogerna inte tycker att teknik egentligen är så svårt utan att det är intressant och roligt. En 

av pedagogerna från den traditionella verksamheten medger däremot att hon inte känner sig så 

duktig på teknik samt att några pedagoger från montessoriförskolan inte har så stort intresse för det 

eller är lite teknikrädda när det gäller exempelvis datorer. Men pedagogernas förhållningssätt är 

ändå positivt trots sina egna känslor för det. Om man är lite rädd för teknik är det viktigt att pröva, 

testa och experimentera lite själv först anser de flesta pedagogerna. Detta arbetssätt visar på att 

kunskapen finns hos pedagogen fast man inte själv är riktigt medveten om det. Viktigt att beakta är 

då medvetenheten som alltid är den vuxnes ansvar så därför är den pedagogiska kunskapen och 

kompetensen avgörande för hur pedagogiken kommer att utvecklas (Doverborg & Pramling, 1995). 

Därför är det som Åberg & Taguchi (2007) hävdar angeläget att i arbetslaget ha öppna diskussioner 

om hur man skall förhålla sig. Brusling & Strömkvist (1996) menar att det är viktigt att diskutera, 

problematisera och reflektera med varandra om det som görs i verksamheterna. Kompetens växer 

inte ur tomrum och bidrar till ett professionellt förhållningssätt (Folkman & Svedin, 2005).  Eller 

som Stein m fl (2007:180) uttrycker: “teachers were expected to develop sophisticated views and 

understandings”. 

      Av alla informanter som deltar är det bara en montessoripedagog som nämner en manlig kollega 

i sitt arbetslag.  Den manliga pedagogen är ofta den som belastas med den teknik som skall göras. 

Men som kvinna är det då viktigt att försöka klara av den tekniska biten själv för att visa att det 
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också går menar pedagogen. Det kan tolkas att det finns ett starkt engagemang för teknik och 

jämlikhet. Dessutom att vuxna är viktiga som förebilder oavsett kön (Lpfö, 1998). 

  Ur intervjuerna framkommer att alla pedagogerna inom både den traditionella förskolan och 

montessoriförskolan ser väldigt positivt på teknik i sitt pedagogiska arbete i förskolan.  

Pedagogerna i den traditionella förskolan poängterar att tekniken finns där hela tiden bara man blir 

medveten om den vilket inte framkommer ur pedagogerna i montessoriförskolans förhållningssätt. 

Några informanter från både traditionell förskola och montessoriförskola anser att det borde tas in 

ännu mer teknik i arbetet i förskolan. Lpfö 98 (1998) betonar att barnen i förskolan skall utveckla 

sin förmåga till att bygga, skapa och tillverka med olika material och tekniker. Även 

Regeringskansliet (2006) tar upp vikten av att barn skall ges möjlighet till att delta i det konstnärliga 

livet.  Detta stämmer med vad en montessoripedagog menar med att det måste skapas tillfällen för 

teknik och då måste det finnas olika material som kaplastavar och sensoriska material framme för 

ändamålet. Materialen inbjuder till uppmuntran, rörelse, aktivitet och repetition och gör att barnen 

får en konkret upplevelse som just är utmärkande för montessoripedagogiken (Skjöld Wennerström 

& Bröderman Smeds, 2008). Det är viktigt att barnen också skall få testa och utforska tekniken 

belyser några av montessoriförskolans pedagoger. Barnen tillåts då till konkreta upplevelser och 

verksamheten har ett etiskt förhållningssätt det vill säga då barnen införskaffar sig etiska värden 

genom konkreta upplevelser (Lpfö 98, 1998).   Men det är viktigt att detta sker på en lagom nivå 

anser pedagogerna. Det stämmer med teorin om att tekniken skall vara tillgänglig för alla i vår 

omgivning (Norkvist & Powell, 1997). Men för att bli tillgänglig för alla menar en pedagog i 

montessoriverksamheten att det är bra att testa och undersöka hemma först för att sedan kunna 

iordningställa detta till barnen.  

 

5.3 Vilka förutsättningar har pedagogerna som intervjuas i respektive 

verksamhet? 
Ur samtliga informanters svar framgick att det fanns många möjligheter att arbeta med teknik i de 

olika verksamheterna. Man menade att om bara pedagogerna var tillåtande, nyfikna och tog vara på 

tillfällena och material så var möjligheterna obegränsade. Beträffande pedagogernas förhållningssätt 

menar Doverborg & Pramling (1995) att pedagogen har ett ansvar för vad som skall läras ut till 

barnen och dessutom ansvar för hur deras eget förhållningssätt påverkar lärandet. Skolverket (2005) 

betonar vikten av att ska finnas material och rekvisita som kan inspirera barnen till lek. 

Två av montessoripedagogerna poängterade montessoripedagogikens möjligheter med teknik. 

Exempelvis menade M1 att experiment i kombination med montessorimaterialen ingick mer i vissa 

montessoriutbildningar än i andra och M2 framhöll montessorimaterialens betydelse och 

metoden/tekniken att arbeta med konkret material för att gå vidare till abstrakt. En av 
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montessoripedagogerna menade att man kunde arbeta med teknik utomhus som att bygga en 

hinderbana i skogen. Skolverket (2005) betonar att en rik och varierad verksamhet med 

experimenterande stimulerar barnens fantasi, lärande, kommunikation och förmåga till symboliskt 

tänkande, 

Omvänt menade flera informanter från både traditionella förskolor och montessoriförskolan att 

de hinder som kunde finnas var rädda pedagoger eller pedagoger med dåligt intresse, brist på idéer 

eller pedagoger som stannat i utvecklingen och gör saker utan ett syfte. Kennedy (2006) hävdar att 

pedagogerna måste fylla på sin egen kunskap för att ge barnen inspiration och utmaningar och att 

skapa miljöer där mötena mellan barnen stimuleras och gynnar nyfikenheten. 

Andra hinder som nämndes av informanter från både traditionell förskola och montessoriförskola 

var brist på pengar till olika projekt eller material eller när pedagoger avbryter barnen så de inte får 

undersöka klart det de håller på med. Nordin-Hultmans (2006) forskning pekar på att svensk 

förskolemiljö är strängt reglerad beträffande tid och rum och rutiniserad ordning. Barnen blir 

beroende av pedagogerna för tillgång tid, rum och material och har därmed ett starkt begränsat 

inflytande. En av pedagogerna från traditionell förskola menade att de stora barngrupperna var ett 

hinder eftersom man kan göra mer med barnen i små grupper och man som pedagog ser och hör 

mer. Barngruppens storlek och sammansättning är en viktig faktor för förskolans kvalitet 

(Skolverket, 2005). Två av montessoripedagogerna menade att tiden var ett hinder i den betydelsen 

att den inte fanns för pedagogerna att planera, undersöka och själva lära sig för att sedan kunna visa 

barnen. Iordningsställandet av miljön är en viktig uppgift för läraren (Forssell, 2005). Även Lpfö 98 

(1998) säger att "Förskolans verksamhet planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas i 

förhållande till de uppställda målen i läroplanen" (Lpfö 98, 1998:4) och att det skall bidra till en 

utveckling av det pedagogiska arbetet.  En montessoripedagog menade att ett hinder skulle kunna 

vara att det fanns för få manliga pedagoger i förskolan och de generellt var mer intresserade av 

teknik. 

Informanterna från traditionell förskola menade att arbeta med teknik gav pedagogiska vinster 

som att barnen får fundera och utveckla sitt tänk vilket underlättar barnens vardag och skola och att 

barnen får en grund i teknik redan i förskolan. Två att informanterna från traditionell förskola 

uttryckte att det var viktigt att arbeta med teknik på ett lätt sätt och i en lagom takt. Pramling & 

Sheridan (1999) anser att pedagogerna behöver utmana barnens lärande på en nivå strax över den 

nivå som barnen klarar av och Doverborg & Pramling (1995) menar att pedagogerna skall planera 

aktiviteter som passar barnets erfarenhetsvärld. I Forssells (2005) beskrivning av montessori-

metoden poängteras att läraren introducerar materialen för det enskilda barnet så det passar barnets 

tidigare färdigheter och att läraren på så sätt gör det möjligt för barnet att göra sitt eget utforskande 

och ställningstagande. Det påminner om Vygotskijs tankar kring ”den proximala utvecklingszonen” 
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där varje barn har ett område över den självständiga kompetensen där barnet med hjälp av vuxna 

eller kamrater kan klara av en uppgift med högre svårighetsgrad (Partanen, 2007).  

Montessoripedagoger gav liknande svar men lade mer fokus på barnets ökade självförtroende, 

självkänsla, självständighet, förfinade färdigheter, utvecklande av det abstrakta och det logiska 

tänkandet samt även att ge barnen chansen att skapa ett intresse för teknik tidigt. Forssell (2005) 

betonar att självständighetsträningen är central i montessoripedagogiken och Polk Lillard (1995) 

förklarar att det handlar om att bygga upp barnets oberoende, självkänsla och självförtroende samt 

beskriver materialens utmärkande egenskaper som att de går från enklare material till allt mer 

komplicerade och från konkret till abstrakt. En montessoripedagog tyckte det var bra att barnen 

började snickra redan i förskolan när de sedan gick vidare till mer avancerad slöjd på lågstadiet. En 

annan svarade att tekniken gav barnen en förståelse för samhället och hur det är uppbyggt samt en 

tredje menade att förskolan kan föra teknikkunskaper vidare till barnen; att teknik är en del av vår 

kultur och tradition. Det samma säger Sundin (2006) när han menar att teknik är social och kulturell 

och en del av vår tradition.  Orlenius (2001) beskriver att uppdraget för pedagogerna är att 

barnen/eleverna ska stå rustade och klara att möta samhällets krav och kunna leva som ansvariga 

och kunniga medborgare. 

Genusaspekten togs upp av informanter från både traditionell förskola och montessoriförskola. 

Man menade att det var viktigt att fånga upp både flickor och pojkar tidigt så att flickorna ”hänger 

med” pojkarna; att ge dem lika möjligheter inom teknik. Inom exempelvis bygg- och konstruktion 

betonar Mylesand (2007) att ”om barnen från tidig ålder omges av pedagoger som inspirerar dem i 

bygghörnan, och utgår från att både flickor och pojkar tycker om att bygga och konstruera blir även 

flickorna byggare och konstruktörer” (Mylesand, 207:55). Även Wahlström (2006) hävdar att ”om 

flickor ska vilja välja teknik måste vi ge deras teknikintresse samma stimulans som pojkarna 

(Wahlström, 2006:92). En medveten genuspedagogik gör att barnen tillskriver sig själva nya 

egenskaper och ser andra möjligheter (Svaleryd, 205). I Lpfö 98:s (1998) värdegrund står att 

”Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 

utifrån stereotypa könsroller” (Lpfö 98, 1998:8). 

 

5.4  Hur arbetar de intervjuade pedagogerna med teknik? 
Lpfö 98 (1998) tar upp vikten av att barnen i förskolan skall utveckla sina förmågor för att bygga, 

skapa och tillverka med olika sorters material och tekniker. Det ska finnas material som inspirerar 

barnen (Skolverket, 2005). Det generella för de fem pedagogerna i den traditionella förskolan är att 

de strävar efter att ha material framme så de kan arbeta med teknik. Pedagogerna belyser även 

viktigt att sträva efter att materialet lättåtkomligt både inne och utomhus. Montessoripedagogerna 
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menar att det alltid finns olika material för teknik framme i montessoriförskolan. Det 

överensstämmer med att det utmärkande för montessoripedagogiken är att ha en närande och 

iordningsställd miljö med en aktiv arbetande pedagog för detta (Polk Lillard, 1995). Vilket även kan 

sägas stämma in på pedagogiken i traditionell förskola eftersom det är deras strävan att detta 

uppfylls.  Tolkningen är att de tio informanterna dock har ett gemensamt synsätt för tekniken samt 

att intresset verkligen finns för tekniken. Dessutom poängterar flertalet informanter om att 

materialen skall fascinera och att det inte finns några givna lösningar. Det finns alltså inget rätt eller 

fel. Norqvist & Powell (1997) menar att det viktigt att barnen får pröva sig fram. Detta för att 

exempelvis byggandet utvecklas allteftersom för att se om utvecklandet fungerar. För det är viktigt 

att individen skall få använda sina egna tankar, kunskaper och sina praktiska kvaliteter. Lpfö 98 

(1998) tar upp om att det skall finnas en utmanande miljö där idéer och fantasi får sitt utlopp. Det 

gäller även montessoripedagogiken med dess olika didaktiska material och självinlärning (Polk 

Lillard, 1995). 

     Materialen som representeras från de två pedagogikerna är likartade och det finns olika material 

i mängder. Det stämmer med det som Mylesand (2007) påpekar i sin teori om att barnen bygger 

sina egna upplevelser av sin omvärld samt konstruerar och förhåller sig till olika fenomen i 

samhället runt oss som exempelvis olika tekniker, bild, skapande, estetiskt arbete, geometri, 

matematik och språk. Det handlar inte bara bygg och konstruktion så därför är variationen viktig.  

De tio pedagogerna beskriver exempelvis att de har klossar, lego, briomecc, järnvägar och 

sandlådesaker i verksamheten. Även andra material förekommer för det som informanterna 

uttrycker är vardagsteknik i de två pedagogikformerna. Det är experiment, återvinningsmaterial, 

ballonger, blåsa såpbubblor, dra igen dragkedjor, baka, sy, arbeta med magneter, duka, klättra, 

gunga, lägga pussel, snickra, sortera och använda olika former. Det som skiljer är att informanterna 

från den traditionella förskolan anser att kommunicera via tecken och att använda sig av dator är en 

slags teknik som är viktig samt att det finns teknik i barnen lek. Det överensstämmer med det Stein 

m fl (2007) belyser med att det är viktigt att utbyta idéer och kunskaper om olika material samt 

diskutera med varandra. Detta för att få vetskap om vad som är teknik och hur de inblandade ser på 

det eller som Stein uttrycker: “In this way teachers were encouraged to explore ideas for creating 

and rich learning” (Stein m fl, 2007:187). En annan sak som skiljer verksamheterna åt är att 

montessoriförskolan har sitt montessorimaterial, exempelvis det sensoriska materialet, som 

återkommer ständigt i intervjun. Montessoripedagogerna menade att montessorimaterialen medvetet 

och omedvetet innefattar teknik vilket kan härledas till den självinlärning och inbyggda felkontroll 

av materialen som Polk Lillard (1995) beskriver samt Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds 

(2008) hur det sensoriska materialet som inbjuder till rörelse och aktivitet hjälper barnen att få en 

konkret upplevelse av abstrakta begrepp.  
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     Den traditionella förskolans pedagoger svarar att det inte skall finnas några givna lösningar.  Av 

detta kan tolkas att barnen utifrån sina reflektioner skall kunna förstå hur saker och ting fungerar 

(Doverborg & Pramling, 1995). Men även att det gynnar nyfikenheten och stimulansen för baren 

har inga hämningar om de ges tillfällen att pröva sig fram (Kennedy, 2006). 

     Nationalencyklopedin (2000) menar att när man är i ett speciellt sammanhang så skall man sätta 

en benämning på det man gör, vilket stämmer med det svar som framkommer ur den traditionella 

förskolan. Där uppmärksammas att det är viktigt att sätta ordet teknik på det som är teknik. Medan 

teknik framkommer indirekt av montessorimaterialen där man arbetar med en annan medvetenhet 

från start.  

     För att kunna bidra med teknik till sin verksamhet så är det viktigt att diskutera detta i sitt 

arbetslag men också att prata om vad teknik är och syftet med teknik för det är så mycket är alla 

pedagogerna överens om. Men även att alla bidrar med teknik på sitt eget sätt. Detta 

överensstämmer med vad Brusling & Strömqvist (1996) tar upp som att det är viktigt att man som 

pedagog ständigt reflekterar över och utvärderar sin verksamhet.  Då tar man sin utgångspunkt i 

egna kunskaper och erfarenheter och analyserar och värderar olika alternativ för att sedan välja det 

som säkrast leder till att barn lär och utvecklas. Ur informanternas svar från montessoriförskolan så 

framkommer det att det är viktigt att som kvinna vara en förebild för teknik. Mylesand (2007) 

påpekar att barnen från tidig ålder skall omges av pedagoger som inspirerar både pojkar och flickor 

som utövar bygg och konstruktion och Wahlström (2006) hävdar att vår egen uppväxt och fostran 

har format oss och att könsrollsmönstren reproduceras men att pedagogerna har möjlighet att bryta 

detta. 
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6 Diskussion 
Här nedan följer en diskussion om vårt metodval samt det som framkommit i resultatet och 

analysen. Därefter kommer en allmän diskussion om undersökningen och förslag till fortsatt 

forskning. 

 
6.1 Metoddiskussion 
Vi är nöjda med intervjuerna och har fått positiv respons från alla som deltagit vilket har bidragit till 

att vi tyckte vår metod fungerade bra. Informanterna har varit tillmötesgående då det gäller tid och 

tillfälle trots stundande semestertider.  

     Vi är nöjda med antalet informanter och vår intervjuguide (bilaga 1) och fick många och breda 

svar på våra så kallade sakfrågor. Det innebär att frågorna saknar svarsalternativ, behandlar faktiska 

förhållanden och man får reda på fakta (Trost 2007).  Svaren har vi tolkat och jämfört med tidigare 

forskning. Detta för att vi skall kunna hitta mönster och handlingar. Vi tolkar teori och metod i 

samband med förklaring av människors handlingar (Bryman, 2002).   

      Att intervjua pedagogerna ”öga mot öga” gav ett avslappnat samtal och ett bra resultat. 

Samtyckeskravet oroade några av informanterna då de tyckte att ”kravet” lät allvarligt vilket gjorde 

att vi förklarade och tydliggjorde termerna extra noga för våra informanter. För det är viktigt att 

personen som deltar får rikligt med information angående samtyckeskravet (Bryman, 2002). Ingen 

av pedagogerna avböjde dock att medverka på grund av samtyckeskravet 

      Några av informanterna undrade om deras svar var rätt mot de frågor vi hade. Här var vi tydliga 

med att berätta att det inte finns några rätt eller fel utan det är vad informanterna svarar som var 

viktigast för oss och vår undersökning. För det är fenomenologin som är angelägen dvs. det som 

visar sig genom att människors upplevelser sätts i fokus ( Patel & Davidsson, 2003). Vi är även 

medvetna om att det är möjligt att informanternas svar kan ha påverkats av vårt intresse av teknik 

och kan därför visat en mer positiv syn till arbete med teknik i förskolan. 

     Vi har läst och bearbetat svarsmaterialet flera gånger och sammanställt fråga för fråga.  Det blir 

på så vis en fyllig redogörelse och en tät beskrivelse (Bryman, 2002).  Genom detta tycker vi att vi 

visar på en tillförlitlighet mot resultatet som leder till en trovärdighet och äkthet för 

undersökningen. Är det något vi skulle ha velat göra annorlunda med metoden skulle det i så fall 

vara att även observera pedagogernas arbete med teknik i barngruppen. Detta för att få en ännu 

djupare bild av arbete med teknik i de olika verksamheterna.  Valet att observera var inte möjligt nu 

då ordinarie pedagoger och barn börjat gå på semester och vi anser att detta inte hade gett ett rättvist 

resultat.  
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6.2 Resultatdiskussion 
Teknik är ett vitt begrepp som innefattar inte bara redskap och verktyg utan står även för kunskap, 

föremål och system (Norkvist & Powell, 1997). Detta upplevde vi tydligt i respondenternas svar. De 

menade att ”allt är teknik” och olika exempel på vad teknik i förskolan innebar gavs. Bygg- och 

konstruktionslekar, att finna lösningar, experiment, snickra, språk, bild, att lära sig dra igen blixtlås 

och lära sig cykla var några exempel på definitionen teknik. Vi blev under arbetets gång varse att 

teknik inte är enkelt att avgränsa då det är ett vitt begrepp. Det som skiljde sig åt mellan traditionell 

förskola och montessoriförskola var att flera av montessoripedagogerna menade att teknik innebar 

att händerna och kroppen tillsammans med hjärnan samarbetade. Detta blir ganska självklart med 

tanke på att montessoripedagogiken menar att handen är intellektets viktigaste instrument (Skjöld 

Wennerström & Bröderman Smeds, 2008). Inte helt oväntat gjorde montessoripedagogerna 

kopplingar till olika montessorimaterial. Generellt verkar de traditionella pedagogerna se teknik ur 

ett mer grovmotoriskt perspektiv som att bygga, konstruera och snickra medan 

montessoripedagogerna definierar teknik med mer finmotoriska aktivteter som att lägga pärlplattor 

och knyta skor. Vi tror att det beror på de olika miljöer och material som de olika pedagogiska 

verksamheterna representerar. 

Vår uppfattning utifrån undersökningen är att de olika pedagogikerna ändå har ett likartat 

förhållningssättet till teknik. De är intresserade av att arbeta med teknik och visar ett starkt 

engagemang i att vilja utforska teknikens olika begrepp. Detta trots att några av informanterna 

ansåg sig vara lite rädda för teknik. Vi tycker det är starkt att kunna erkänna för sig själv och sin 

omgivning men ändå våga sig på att pröva. För när pedagogerna gör barnen delaktiga i 

pedagogernas kunskaper lär sig barnen att se, utvecklas och gå vidare i sitt eget lärande (Pramling 

& Sheridan, 1999). 

Vi anser att informanternas svar visade att tekniken blir rolig när pedagogerna får tillfälle att 

pröva olika saker och kommer underfund med vad teknik kan vara. Dessutom att man som pedagog 

kommer på att det är så mycket som dagligen görs i respektive verksamheter vilket måste lyftas 

fram anser vi. Vår uppfattning är att när pedagogerna väl fick chans att prata teknik fanns det 

massor att ta upp som görs dagligen fast man inte talar om det. Det är viktigt att belysa att det är 

pedagogerna som har ett ansvar för vad det är som skall läras ut till barnen och göra dem medvetna 

om (Doverborg & Pramling, 1995). Vidare menar författarna att det är den vuxne som skall hjälpa 

barnen att utveckla en förståelse för många olika sammanhang. 

Vi är medvetna om att det bara är kvinnliga informanter i undersökningen. Det hade varit 

intressant att intervjua manliga pedagoger för att få deras syn på teknik också.   För Lpfö 98: (1998) 

tar upp att ”Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller” (1998:8). Dessutom 

leder en medveten genuspedagogik till positiva förändringar när det gäller exempelvis gruppklimat, 
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elevers utveckling, nya arbetsmetoder samt tillskriver sig nya egenskaper och ser andra möjligheter 

(Svaleryd, 2002). Det är bara en av informanterna som nämner att hon har en manlig kollega. Men 

desto viktigare tycker vi då är att kvinnorna visar att de klarar av det som anses vara manligt. Detta 

belyste även en av informanterna vilket vi menar visar på engagemang och intresse för teknik och 

genusarbete. 

Vår undersökning visar att det fanns goda förutsättningar för pedagogerna att arbeta med teknik i 

respektive verksamheter. Informanterna menade att rutiner som avbryter barnens aktiviteter och 

ointresserad eller outbildad personal dock kunde vara ett hinder. Nordin-Hultman (2006) menar att 

svensk förskolemiljö är strängt reglerad beträffande tid och rum och rutiniserad ordning och att det 

innebär en begränsning för barnen. Vi tyckte det var intressant att bara en informant från traditionell 

förskola menade att stora barngrupper kunde vara ett problem. Vår tolkning är att pedagogerna 

funnit lösningar för att bedriva en fungerande pedagogisk verksamhet trots de allt större 

barngrupperna som varit under senare år. Skolverket (2005) menar dock att barngruppens storlek 

och sammansättning är en viktig faktor för förskolans pedagogiska arbete. Däremot tog några av 

pedagogerna från både montessoriförskolan och den traditionella förskolan upp att brist på pengar 

var ett problem då man ville utföra olika saker. Vi anser inte att det bara beror på förskolornas 

ekonomi att man som pedagog inte kan göra det man vill eller göra mer inom området teknik vilket 

några av informanterna tog upp. Vi tycker att det egentligen inte finns några hinder för att arbeta 

med tekniken utan i så fall är det brist på fantasi. Man kan arbeta utefter de förutsättningar som 

finns och ta vara på exempelvis återvinningsmaterial som kartonger, flaskor och burkar, garn, 

material från skogen och låta fantasin flöda. När vi gör detta så bidrar vi ju även till en hållbar 

utveckling. Doverborg & Pramling (1995) menar att pedagogerna kan ge barn förutsättningar för 

detta genom att ändra i situationer och när de tar sig an material och aktiviteter. Vidare menar 

författarna att lärarna skall uppmuntra barnen att tänka och ge uttryck för olika idéer och detta 

resulterar i att barnen får förståelse för omvärlden i samspel med andra vuxna, barn och saker 

Brusling & Strömqvist (1996) anser att pedagogerna bör reflektera över sin verksamhet så att en 

systematisk utveckling kan ske ”reflection in action”. Med andra ord i en reflekterad praktik ställer 

man sig utmanande frågor om sådant som man tar mer eller mindre för givet. 

 Det vi anser något anmärkningsvärt är att utemiljöns möjligheter i arbetet med teknik inte nämns 

i större omfattning. En montessoripedagog såg möjligheter med att exempelvis bygga en bana i 

skogen och en pedagog från traditionell förskola hade naturmaterial för bygg- och konstruktion på 

sin gård men utöver det nämns inte utomhusmiljön i någon större omfattning. Vår tanke kring det är 

att man möjligen har fokus på teknik som en mer planerad pedagogisk verksamhet inomhus medan 

utemiljön och uteleken står för den mer ”fria leken”. Vi tror att det finns mycket man skulle kunna 
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arbeta med utomhus beträffande teknik, både planerad och även spontant ta vara på tillfällen som 

dyker upp. 

Genusaspekten och vikten av att ge flickor och pojkar samma möjligheter för teknikintresse i 

tidiga år togs upp av flera informanter vilket vi tycker tyder på en medvetenhet och kunskap om 

betydelsen av genusarbete i förskolan.  ”Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla 

förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98, 1998:8). Vi i 

förskolan skall även arbeta mer för att flickorna skall "hänga med i teknik" framkommer också ur 

informanternas svar. Vi instämmer för vi skall sträva efter ett mer jämställt samhälle samt att det är 

viktigt att flickor växer upp utan att vara ”teknikrädda” som vissa av informanterna svarade var 

vanligt bland kvinnor. Men det är lika viktigt att arbeta så pojkarna ”hänger med” i det som anses 

kvinnligt. För vi tror att det även finns pojkar som exempelvis inte "hänger med" i att pärla, trä 

halsband och sy som anses vara kvinnligt. Med andra ord så är det viktigt med en överblick och ett 

engagemang som gynnar båda könen. FN: s Barnkonvention (Regeringskansliet, 2006) belyser hur 

viktigt det är att arbeta för barns lika värde och barnets bästa. Men även omsorg om och hänsyn till 

andra skall lyftas fram och synliggöras (Lpfö 98, 1998).  Detta som tas upp i Barnkonventionen och 

Lpfö 98 anser vi är en självklarhet att arbeta efter. För vi pedagoger måste inta ett förhållningssätt 

som gynnar barnens förståelse och respekt. Men viktigt är också att vi är goda förebilder och arbetar 

för barns lika värde oavsett kön. Det är även viktigt att barnets förskoletid skall syfta till att utveckla 

barnets personlighet och anlag så att förskolan utvecklar barnets fulla möjligheter. Det är därför de 

vuxna är så viktiga som förebilder. Dessutom skall de vuxna inta ett sådant arbetssätt som bidrar till 

att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt (Lpfö 98, 1998). 

Därför måste vårt bemötande av barnen vara könsneutralt. Wahlström (2006) tar upp 

jämställdhetsarbete inom förskolan och hon har i sina observationer noterat att pojkar ofta innehar 

”huvudroller” medan flickorna får ”birollerna” i förskoleverksamheterna. Hon hävdar att vår egen 

uppväxt och fostran har format oss och att könsrollsmönstren reproduceras men att pedagogerna har 

möjlighet att bryta detta. ”Om flickor ska vilja välja teknik måste vi ge deras teknikintresse samma 

stimulans som pojkarna” (Wahlström, 2006:92). Svaleryd (2005) menar att en medveten 

genuspedagogik leder till positiva förändringar avseende exempelvis gruppklimat, elevernas 

utveckling, nya arbetsmetoder samt att barnen tillskriver sig själva nya egenskaper och ser andra 

möjligheter. 

Vi anser att det föreligger en enighet bland pedagogerna då de lyfter fram materialens betydelse 

och mångfald för att barnen skall få testa och utforska efter eget tycke och smak med de olika 

materialen.  En viktig sak som en montessoripedagog tog upp är att pedagogerna själva prövar 

tekniken eller experimenten innan det sätts i händerna på barnen. Pedagogerna kan då ge barnen 
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förutsättningar genom att ändra i situationer när de tar sig an material och aktiviteter och utifrån 

detta uppmuntrar de barnen och det ger uttryck för olika idéer (Doverborg & Pramling, 1995). När 

pedagogerna gör barnen delaktiga i pedagogens kunskaper lär sig barnen att se, utvecklas och gå 

vidare i sitt eget lärande (Pramling & Sheridan, 1999). Vi tycker det är tänkvärt och något som alla 

pedagoger bör ha i åtanke i sitt arbete. Vår uppfattning är att pedagogerna vill ge barnen fler 

positiva och fungerande situationer oavsett vilken pedagogisk verksamhet de arbetar i. Eller som 

Stein (2007) uttrycker: ”that immerse the teachers into technology content, process and activity 

through engagement in structured tasks (Stein m.fl. 2007:185) 

      Vår tolkning är att arbetet med teknik inom de olika pedagogiska verksamheterna fungerar väl. 

Alla informanterna pratar om en rik och lättillgänglig miljö som tillåter teknik och att det finns en 

mångfald av material framme. Det stämmer med det Lpfö 98 (1998) tar upp om att förskolan skall 

stimulera barnens fantasi genom att ha en utmanande miljö samt det som Forssell (2005) tar upp om 

att miljön ska vara välkomnande och tilldragande men också utmanande och spännande. Dock tror 

vi att teknik i förskolan och olika material kan utvecklas ytterligare. Nordin-Hultman (2006) menar 

att det inte är någon större variation beträffande material i svenska förskolor i jämförelse med de 

engelska förskolorna som har betydligt fler sorters konstruktionsmaterial och har exempelvis 

dammsugare och badrumsvågar i dockvrån som betonar den tekniska sidan av ett hem. Sundin 

(2006) säger att tekniken är social och kulturell och en del av traditionen och den är grunden för 

vårt mänskliga liv och en förutsättning för nytänkande. Arbetet med teknik i de pedagogiska 

verksamheterna är viktigt anser vi för att barnen - vår framtid - skall kunna föra traditionen vidare 

och även utveckla den teknik vi redan har i dag mot exempelvis en mer hållbar utveckling. 

      Det som skiljer de pedagogiska verksamheterna åt när det gäller att arbeta med teknik är 

montessorimaterialet. Detta material med sina specifika egenskaper som att är självrättande och där 

medvetenheten om sitt eget lärande är med från start. Forsell (2005) skriver att 

montessoripedagogiken inte bara är en undervisningsmetod utan erbjuder också en helhetssyn på 

barnet, kunskapen och samhället. Därför anser vi att det är ett bra material som skulle kunna 

användas mer även i den traditionella verksamheten. Men det gäller även att ta på 

”teknikglasögonen” och sätta ord på det vi gör som framkom ur några informanters svar och det 

tycker även vi är betydelsefullt. Vi instämmer med författarna Norqvist & Powell (1997) som anser 

att teknikämnet behöver utvecklas då vi lever i ett tekniksamhälle och tekniken är en naturlig del i 

samhället så det måste finnas en viss kunskap om teknik och olika processer. 

 
6.3 Allmän diskussion 
Vi anser att vår undersökning kan komma till nytta genom att vi uppmärksammar pedagogernas 

förhållningssätt och förutsättningar för teknik i förskolan/förskoleklassen och på så sätt ger vi 
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pedagoger en utgångspunkt för fortsatta pedagogiska diskussioner. Ett av förskolan uppdrag utifrån 

styrdokumenten är att arbeta för att barnen utvecklar sin förmåga att bygga, konstruera och skapa i 

olika former och med olika material (Lpfö 98 1998). Vår erfarenhet är att teknik är väldigt 

uppmärksammat då vi nästan dagligen kan se och läsa i media om hur viktigt det är med teknik. 

Därför vill vi se om barnen får detta tillgodosett eftersom vi lever i ett tekniksamhälle. Teknik utgår 

från att tillfredställa behov som varje individ har och för att göra användbara föremål, system och 

miljöer (Norqvist & Powell, 1997). 

Ett medvetet och aktivt arbete med teknik i förskolan ger också tillfälle och möjlighet att ge 

flickor och pojkar en gemensam grund att stå på vilket är viktigt ur genusaspekten. Teknik leder 

även in på områden som exempelvis naturvetenskap, matematik, ord- och begreppsbildning, fin- 

och grovmotorisk träning, skapande, ökat självförtroende och samarbete. Med andra ord menar vi 

att det går att hitta många pedagogiska vinster med teknik i förskolan. Beträffande bygg- och 

konstruktion menar Mylesand (2007) att det innefattar bland annat skapande, estetik, matematik, 

språk och jämställdhet. 
Pedagogerna i förskolan har en viktig roll som förebild och utifrån detta ville vi se hur 

förhållningssättet är till teknik samt barnens förutsättningar till att få det.  Förskolan skall erbjuda en 

lustfylld och varierad lek som exempelvis experiment och bygglek som främjar alla barns 

nyfikenhet, lärande och glädje lika mycket anser vi. Orlenius (2001) tar upp att pedagogernas 

uppdrag även är att ge ämnes innehåll som att lära sig leva tillsammans, anpassa sig till livets 

villkor och förutsättningar. Vidare menar författaren att läraren skall förmedla kunskaper till barnen 

genom att leda deras lärande samt skapa goda förutsättningar för barnens kunskapsutveckling. En 

annan viktig aspekt vi vill lyfta är att alla vi pedagoger i vårt dagliga arbete skall verka medvetet för 

att hålla en levande diskussion gällande vårt förhållningssätt beträffande teknik. Detta för att inta ett 

professionellt förhållningssätt för barnens lärande då barnets egen kompetens inte växer i tomrum 

(Folkman & Svedin, 2005). Men då gäller det att alla pedagoger i verksamheterna har en chans till 

dokumentation, uppföljning och kunna utvärdera arbetet anser vi.  Ett utvecklingsarbete över 

vuxnas förhållningssätt kräver ständig omprövning (Lpfö 98, 1998).  Ett system och rutiner för 

kontinuerlig planering och uppföljning samt utveckling av förskolans verksamhet är betydelsefullt 

(Skolverket, 2005) Det finns även andra viktiga faktorer som förutsättningar, personaltäthet, storlek 

på barngruppen och dess sammansättning. Personalens kompetens samt lokaler och miljö som 

måste beaktas (Skolverket, 2005).  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 En tanke som slagit oss är att Lpfö 98  inte lyfter fram just teknik mer. Även om man talar om det 

som skapande, prova olika tekniker och bygg- konstruktion kan vi tycka att teknik behöver 
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utvecklas och arbetas med mera på våra förskolor. Vi lever ju i ett samhälle där tekniken är så 

närvarande och aktuell och menar därmed att ett mer aktivt arbete med teknik skulle vara bra 

exempelvis både ur ett genus och hållbart utvecklingsperspektiv. Vi tror att barnen skulle få en ökad 

uppfattning om sin omvärld.  

Det vore därför intressant att forska vidare om hur det arbetas med teknik i förskolan för att nå 

en hållbar utveckling eftersom vår miljö och framtid är en aktuell fråga. Denna undersökning ledde 

oss in på genusfrågor vilket gör att vidare forskning inom området skulle vara givande som 

exempelvis vilka arbetsmetoder använder läraren så att genusperspektivet gynnas? Och hur skulle 

tekniken gynnas i förskolan om det arbetas efter att få en jämställdhet bland båda könen i 

personalgruppen? Som vi tidigare nämnt är förskolan barnens första skola där grunder läggs för ett 

livslångt lärande därför ställer vi oss också frågan hur tekniken uttrycker sig hos barn på högstadiet 

som fått grunderna redan i förskolan? Vi tycker även att det skulle vara intressant att veta vilka 

områden i läroplanen som prioriteras av förskolan. 

Detta är några frågor vi tycker skulle vara angeläget att undersöka närmare. 
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Bilaga A 

 
             Institutionen för pedagogik 
 
Intervjuguide 
 
1. Vilken utbildning har du? 
 
 
 
 
2. Hur många år har du i yrket? 
 
 
 
 
3. Hur definierar du teknik? 
 
 
 
 
4. Har du fått någon utbildning/kompetensutveckling i teknik? 
 
 
 
 
5. Hur förhåller du dig till teknik? 
 
 
 
 
6. Hur arbetar ni med teknik i din verksamhet? 
 
 
 
 
7. Vilka hinder och möjligheter finns för att arbeta med teknik i din verksamhet? 
 
 
 
 
8. Vilka pedagogiska vinster kan det finnas att arbeta med teknik? 
 
 
 
 
 9. På vilket sätt bidrar du till att det arbetas med teknik på din förskola? 
 

 


