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Abstrakt 

Författare: Carin Åhrberg & Helena Gustavsson 

Titel: Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik 

Engelsk titel: Preschool Teachers ‘descriptions of working with technology                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                       Antal sidor: 22 

Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap om hur förskollärare upplever att de kommunicerar 

och arbetar med teknik i verksamheten med barnen samt att skildra hur förskollärare anser att deras 

kompetens är i förhållandet till läroplanens uppdrag räcker till för att stimulera barnens nyfikenhet och 

intresse samt möjlighet till utforskande av enkel teknik i vardagen. 

Genom att använda oss av en kvalitativ metod fick vi ta del av respondenternas beskrivningar uttryckta 

med deras egna ord. 

Alla som arbetar i förskolan har som uppdrag i läroplanen för förskolan att sträva mot att varje barn ska 

utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och ges möjlighet att utforska hur enkel teknik 

fungerar. Förskolans verksamhet innehåller teknik i olika former vilket leder till ett aktuellt uppdrag att 

synliggöra och förklara den för barnen. I respondenternas svar framkommer det att de ofta inte är 

medvetna om att det är teknik de arbetar med samt att de tolkar ämnet teknik som större projekt i 

stället för att se det lilla och vardagliga i verksamheten. Detta kan delvis tolkas som bristande kunskap 

hos respondenterna men även att teknik som ämne inte är förankrat bland kollegor och förskolechef i 

verksamheten. Respondenterna känner att de har tillräcklig kunskap men att de ändå vill ha 

fortbildning, tips och förslag på hur de kan arbeta med enkel teknik i vardagen med barnen. 

 

Nyckelord: teknik, förskollärare, nyfikenhet, medvetenhet, synliggörande, läroplan 
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1 Inledning och bakgrund 
Vi har valt att skriva vårt examensarbete om teknik och har fokuserat på hur förskollärare i förskolan 

arbetar med enkel teknik i vardagen. Det som intresserar oss är hur förskollärare i det vardagliga 

arbetet i verksamheten lyckas med att lyfta fram de olika vardagstekniska fenomen som omger oss. 

Vi vill visa ifall förskollärare tänker och kommunicerar om teknik då barnen exempelvis lägger 

pärlplattor, bakar, bygger med klossar eller drar upp en dragkedja. Vi önskar att denna studie kan 

bidra till reflektioner om hur man kan arbeta med teknik men även synliggöra hur detta strävansmål 

upplevs, tolkas och praktiseras av förskollärare i den dagliga verksamheten. 

Då vi tänker på teknikens värld tror vi att den kan tolkas på olika sätt. Hur ska vi utveckla och göra 

teknik synlig för barnen? Att tekniken finns i vår vardag är vi medvetna om men det som väcker vår 

nyfikenhet är hur pedagoger kommunicerar teknik med barn och vad de anser vara enkel teknik. 

Tillvaratar de barnens vetgiriga och nyfikna frågor om hur till exempel föremål fungerar och anpassas 

verksamhetens miljö efter barnens intresse eller varierar detta beroende på pedagogers olika 

kompetenser? Detta anser vi vara en relevant fråga att bidra med mer kunskap om eftersom 

förskollärarnas förståelse och kompetens i teknik är det barnen möter och får ta del av i 

verksamheten. 

I den studie som vi genomfört har vi fokuserat på förskollärare eftersom de tilldelats ett 

övergripande ansvar för verksamheten i den reviderade läroplanen. I läroplanen för förskolan, 

Lpfö98/10 (Skolverket, 2010 s.10 och 11) står: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn … 

 Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknikfungerar, 

 Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material 

och redskap” 

”Förskollärarna ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen … 

 Stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik” 

I bakgrundstexten till den reviderade läroplanen förtydligas syftet med införandet av teknik som 

ämne. Bland annat ses det ur ett samhällsperspektiv, att dagens samhälle är beroende av fungerande 

teknik samt att den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. Där även förskolans verksamhet 

innehåller teknik i olika former vilket leder till ett aktuellt uppdrag att synliggöra och förklara den för 

barnen. Vidare har teknik som ämne naturliga kopplingar till andra målområden som eftersträvas i 

förskolans läroplan där det bland annat kan integreras med skapande, språk, matematik men även 

miljö och värdegrundsfrågor (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Alla som arbetar i förskolan har som uppdrag i läroplanen för förskolan, Lpfö98/10 (Skolverket, 2010) 

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

att utforska hur enkel teknik fungerar. Vilket kan innebära att barnen genom att se hur saker 

fungerar stimuleras vidare att reflektera över konstruktion, materialval och användningsområden 

(Utbildningsdepartementet, 2010). En förutsättning för detta är ett ytterligare strävansmål som 

innebär att barnen ska få utveckla sin förmåga att konstruera med olika tekniker, material och 
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redskap för att kunna bygga och skapa. Bakgrunden till detta utgår bland annat från att bygg- och 

konstruktionslekar kan stimulera både ett skapande och utforskande intresse hos barnen som i sin 

tur kan öka deras kreativitet (Utbildningsdepartementet, 2010). Vi upplever genom reflektioner med 

pedagoger inom förskolans verksamhet att teknik i förskolan fortfarande är ett utvecklingsområde 

för många. Men tänker man istället att teknik i förskolans verksamhet ska innebära att ge barnen 

möjlighet att undersöka och upptäcka olika vardagsföremål i sin omgivning som det faktiskt handlar 

om kanske det underlättar förståelsen av strävansmålen (Utbildningsdepartementet, 2010).  

I vår studie tänker vi inte främst på IKT och digitala redskap som exempelvis kameror och surfplattor 

utan på teknik i en mycket vidare bemärkelse. Våra reflektioner utgår mer från hur förskollärare 

tänker och kommunicerar om teknik i barnens vardagliga lek, både inne och ute, vid av- och 

påklädning, matsituationer och vid andra återkommande situationer i förskolan. För detta är ju 

faktiskt aktiviteter fyllda med teknik i form av föremål tillverkade av människan, artefakter, som vi 

sedan använder oss av för att underlätta vår vardag samt uppfylla våra behov med (Bjurulf, 

2011,2013, Ginner & Mattsson, 1996, Persson, 2011, Teknik och matematik i förskola och 

förskoleklass, 2012). För att förstå att teknik är mer än föremål måste det sättas i aktuella 

sammanhang för att öka barnens förståelse av dels syftet med föremålet men även valet av material 

och vilken påverkan det sedan får för människan och miljön (Bjurulf, 2011,2013, Persson, 2011). Ett 

exempel på detta i förskolans verksamhet kan vara att vid regnväder reflektera över vilken skillnad 

det är mellan en vanlig jacka och regnjackan. 

Vi använder oss av teknik dagligen men som kvalitetsgranskningen, Rapport 2012:7 

(Skolinspektionen, 2012) uppmärksammar så måste verksamma i förskolan börja benämna material 

och aktiviteter som teknik. Vidare framkommer det att förskollärare går miste om många naturliga 

tillfällen att lära barnen teknik tillsammans i vardagen på grund av att de inte kommunicerar 

exempelvis konstruktioner när de hjälper barnen vid olika byggen. Detta väcker vår nyfikenhet att 

fördjupa vår förståelse av hur förskollärare ser på sitt lärandeuppdrag i ämnet teknik. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 

Vårt syfte med detta arbete är att visa hur förskollärare vid två förskolor upplever att de 

kommunicerar och synliggör teknik i verksamheten med barnen. Vidare vill vi skildra hur förskollärare 

anser att deras kompetens i förhållandet till läroplanens uppdrag räcker till för att stimulera barnens 

nyfikenhet och intresse samt möjlighet till utforskande av enkel teknik i vardagen. 

1.1.2 Frågeställningar 

 Hur upplever förskollärare att de kommunicerar och synliggör teknik med barnen i 

verksamheten? 

 I vilken utsträckning anser förskollärarna att de har den kompetens som behövs inom 

området för att tillvarata barnens nyfikenhet och leda intresset vidare? 
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2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

2.1 Vad är teknik? 
Teknik beskrivs av många som något människan skapat för att underlätta vardagens olika behov 

genom att finna lösningar på diverse problem, främst genom olika föremål som underlättar vårt 

arbete (Bjurulf, 2011, 2013, Ginner & Mattsson, 1996, Persson, 2011, Teknik och matematik i förskola 

och förskoleklass, 2012). Att utveckla och förstärka människans fysiska och mentala förutsättningar 

exempelvis genom att se hammaren som en förlängning av armen är också ett sätt att förklara vad 

teknik innebär (Teknik och matematik i förskola och förskoleklass, 2012). Bjurulf (2013) väljer att 

även se det som att all sysselsättning med ett syfte som innebär en form av problemlösning eller 

tillvägagångssätt för att uppfylla ett behov bör kallas teknik. 

Teknik kan även sägas vara något som kombinerar praktisk erfarenhet och förtrogenhetskunskap i 

förhållande till teoretiska erfarenheter och val utifrån dessa (Ginner & Mattsson, 1996). Teknik 

handlar om att föra logiska resonemang där man måste sätta ord på upplevelser och erfarenheter 

(Fortbildning AB, 2010, Forsberg & Holmlund, 1990). Det är svårt att enbart berätta hur ett speciellt 

föremål eller teknik fungerar. Bilder och ritningar kan underlätta förståelsen men oftast behövs det 

praktisk erfarenhet för att förstå vad som händer (Ginner & Mattsson, 1996). 

Teknik innefattar också användandet av maskiner, redskap och verktyg. Och just föremål som vi 

använder oss av i vardagslivet kopplas enligt studier ofta ihop med begreppet teknik både bland barn 

och vuxna. Artefakter som vanligtvis nämns är datorn, mobilen, verktyg och olika elektroniska 

föremål. Föremål som är tillverkade av människan benämns även som artefakter (Bjurulf, 2013, 

Persson, 2011). Vidare förtydligar Bjurulf (2011, 2013) att föremål i sig inte går att bortse ifrån när 

man ska beskriva teknik men att begreppet innehåller mer än dessa artefakter. För att öka 

förståelsen av att teknik är mer än föremålet i sig måste det sättas i ett relevant sammanhang där 

man dels ser till syftet med föremålet. Men även att man ser de bakomliggande kunskaper och 

processer som medföljer artefaktens tillverkning när det gäller materialval, användning och påverkan 

på både människan och naturen. Detta eftersom teknik kan ses som metoder som används för att 

utveckla råmaterials användningsområde (Bjurulf, 2011, 2013, Persson, 2011). Att beskriva ett så 

stort begrepp som vad teknik är visar sig inte alltid vara så lätt utan som Persson (2011) gör är det 

kanske lättare att ställa sig frågan vad som inte är teknik. 

2.2 Läroplanen för förskolan och teknik 
I läroplanen för förskolan står som strävansmål att, ”Förskolan ska sträva efter att varje barn … 

 Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar 

 Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material 

och redskap” (Skolverket, 2010). 

Bakgrunden till det första strävansmålet förtydligas på så sätt av Utbildningsdepartementet (2010)att 

teknik i förskolan innebär att barnen ska ges möjlighet att iaktta och analysera tekniska föremål i 

vardagen och på så vis uppmärksammas på tekniska lösningar i vardagen. Att se hur saker fungerar 

kan stimulera barnen att fundera vidare på hur bland annat de konstruerats, materialval och vad det 

kan användas till. Möjligheten att få reflektera över vad som händer stimulerar bland annat deras 

kreativa tänkande samt förmåga att lösa problem. Ett utforskande arbetssätt som synliggör teknikens 

olika sidor kan fördjupa barnens förståelse för teknik och i längden även förståelsen av hur deras 
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egna val av lösningar påverkar miljön och samhället. Syftet med teknik som målområde i förskolan 

innefattar även att barnen på ett kreativt sätt får arbeta med egna konstruktioner och genom dessa 

få möjlighet att upptäcka tekniska lösningar. Utifrån barnens erfarenheter och förförståelse kan de se 

olika förslag till förändringar i sina konstruktioner, både förbättringar men även problem som de kan 

hitta lösningar till genom teknik som synliggjorts i deras vardag (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Det andra strävansmålet bakgrund utgår från att bygg- och konstruktionslekar stimulerar både ett 

skapande och utforskande intresse hos barnen vilket även kan öka deras kreativitet. Samtidigt får 

barnen erfarenhet av olika material, redskap och tekniker i sitt konstruerande, vilket förskolan ska ge 

barnen möjlighet till. Praktiska erfarenheter som bygg- och konstruktionslekar ger genom att plocka 

isär och montera ihop delar på olika sätt, kan väcka barnens nyfikenhet av teknik samtidigt som deras 

tilltro till sin egen förmåga ökar (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Det förtydligas även i läroplanen för förskolan att, ”förskollärare ska ansvara för att arbetet i 

barngrupper genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och 

teknik” (Skolverket, 2010). 

2.3 Teknik i förskolans verksamhet 
Vi lever idag i ett samhälle som är beroende av fungerande teknik och där den tekniska utvecklingen 

snabbt går framåt. Förskolan som verksamhet innehåller också teknik i olika former som barnen 

möter under dagarna vilket därför innebär ett aktuellt uppdrag för förskolan att göra den synlig och 

förstålig för dem. Förutom de tidigare nämnda strävansmålen för förskolan handlar teknik i 

förskolans verksamhet generellt om att syftet med teknik som målområde är att barnen ska ges 

möjlighet att upptäcka och undersöka sin omgivning samt olika vardagsföremål 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

Att redan i förskolan få möjlighet att utveckla förmågorna som eftersträvas i läroplanen ger barnen 

en god grund för att nå de mer övergripande målen som handlar om att förstå ”hur vardagsliv och 

arbete kan utformas så att de bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid” (Skolverket, 2010). 

Barn behöver tidigt få möjlighet att ta del av hur föremål fungerar och vilken hjälp man kan ha av 

dem för att på detta sätt kunna öka deras intresse och förståelse av hur teknik kan användas inom 

fler områden i vardagen, det vill säga få en grundläggande teknisk förståelse. Det ger dem i sin tur en 

tilltro till sin egna tekniska förmåga och ett ökat självförtroende (Axell, 2013, Bjurulf, 2013, 

Utbildningsdepartementet, 2010). 

I förskolans verksamhet liksom i övrig miljö barnen vistas i finns tekniken runt dem i vardagen utan 

att de är medvetna om det. Många gånger är barnen redan intresserade och aktiva med föremål eller 

företeelser utan att veta att det är teknik. Ofta är det i fritt valda och lustfyllda aktiviteter barn möter 

teknik exempelvis när de cyklar, tänder lampan, dukar eller vid vattenlek, när de använder föremål 

som tillverkats för ett speciellt behov (Bjurulf, 2013, Utbildningsdepartementet, 2010). Förskolan har 

en stor uppgift i att tillvarata barnens nyfikenhet och intresse av denna teknik de möter i vardagen. 

För att barnen ska erfara ett holistiskt lärande vilket innebär att barnen får ett lärande både 

teoretiskt och praktiskt måste det vävas samman för att nå en djupare förståelse för ämnet (Bjurulf, 

2011). ”I vardagen finns allt! Möjligheterna är oändliga, men vi som pedagoger måste lära oss att se 

och uppfatta dem” (Doverberg & Pramling, 1996). 
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Teknik som ämne har kopplingar till fler strävansmålsområden inom förskolans verksamhet som det 

naturligt kan integreras med exempelvis skapande, språk, matematik men även miljö och 

värdegrundsfrågor (Utbildningsdepartementet, 2010). Bjurulf (2013) menar att teknik i barnens 

vardag på förskolan omfattar såväl sandlek, stolar och dockor som vattenkranar. Dessa föremål och 

aktiviteter är ofta så självklara för många vuxna medan det för barnen är vardagsteknik att utforska. 

Att ta tillvara det barnen visar intresse av och reflektera över det de ser och upptäcker är ett sätt att 

urskilja teknik i vardagen tillsammans med barnen eller som hon skriver, ”agera medupptäckare”. 

Utifrån det arbetssättet får tekniken en naturlig plats i förskolans verksamhet. ”Det viktiga för 

lärande och utveckling är att kommunicera, upptäcka och därigenom lära” (Mattson, 2000).  

I förskolans verksamhet kan teknik definieras som lek bland annat genom att konstruera och bygga 

tillsammans eller ensam, vilket inte görs bland vuxna där bygg och konstruktion endast benämns som 

teknik (Mylesand, 2007). Ytterligare ett perspektiv på detta med att benämna barns aktiviteter som 

teknik istället för exempelvis pyssel tar Bjurulf (2013) upp. Hon menar att man måste skilja på syftet 

med aktiviteten. Är aktiviteten något som innebär att lösa ett problem eller tillgodose ett behov ska 

det benämnas som teknik eftersom det är problemlösandet i skapandet eller konstruktionen som är i 

fokus. Generellt behöver ordet teknik användas i förskolans verksamhet för att barnen ska kunna 

urskilja vad det omfattar i deras vardags miljö. 

2.4 Barns lärande av teknik i förskolan 
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande på ett roligt sätt som utmanar och lockar till lek 

och utforskande. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska 

verksamheten som ska stimulera barnens utveckling. Det gäller att ta vara på barnens vetegirighet, 

vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan i lärandet om teknik (Skolverket, 

2010). 

Barn är ofta i sig själva nyfikna och vetgiriga under sin dag på förskolan där de dagligen 

kommunicerar med sig själva och andra, både barn och vuxna. På olika sätt kommer de på så vis fram 

till svar på funderingar och lösningar av problem (Brogren & Jonasson, 2010). Barns naturliga 

nyfikenhet på lärande och problemlösande tillvägagångssätt är det förskolläraren bör tillvarata för 

att vidareutveckla barnens kreativitet, intresse och lärande av teknik. Dagligen använder barnen 

teknik som finns runt dem i verksamheten och i detta kan förskolläraren lägga en grund för att 

fördjupa samt utvidga barnens förståelse genom att synliggöra tekniken och utmana dem med öppna 

frågor om hur saker fungerar, ett lärande i vardagen (Brogren & Jonasson, 2010, 

Utbildningsdepartementet, 2010). ”En varm, stödjande atmosfär och ett klimat av ömsesidig respekt 

och accepterande föder den frihet och trygghet som är nödvändig för utforskande och kreativ 

problemlösning” (Doverberg & Pramling, 1996). 

Barn har olika erfarenheter med sig hemifrån som ska vara utgångspunkt i den pedagogiska 

verksamheten i förskolan . Trots det tar man sällan tillvara på detta i förskolans verksamhet (Axell, 

2013, Utbildningsdepartementet, 2010). Axell (2013) skriver vidare att barnen många gånger har mer 

teknisk kunskap än de vuxna när det gäller hur föremål konkret fungerar men att de däremot saknar 

förståelsen av tekniken i ett vidare sammanhang exempelvis vilken påverkan den har på miljön och 

samhället. Utgår man från barnens erfarenheter ges de möjlighet att utnyttja dessa förmågor 

tillsammans med vuxna för att få en vidare förståelse. 
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I lärandet om teknik anser Forsberg och Holmlund (1990) att det är extra viktigt att barn konkret får 

laborera med tekniska föremål och problemlösningar, men de betonar att det bör kombineras med 

medveten reflektion över vad som sker. När barn i dessa situationer utmanas av förskollärarens 

öppna frågor med fokus på varför ges de möjlighet att reflektera över vad som sker vilket är viktigt 

för barnens tankeutveckling. För att möjliggöra ett lärande förutsätts att förskolläraren är medveten 

om syftet med aktiviteterna (Axell, 2013). Förskollärarens syn på lärande påverkar barnens roll i 

tekniska aktiviteter, en del ser inlärningsprocessen som det viktigaste där barnen konkret är med i 

det som sker medan andra ser resultatet som lärandet. Det senare synsättet begränsar barnens 

delaktighet och möjlighet till djupare förståelse av vad som sker (Axell, 2013). 

Tekniska aktiviteter förekommer i många lärprocesser och det är viktigt att barn får lära genom 

praktiska erfarenheter och att de får vara aktiva i processen för att förstå sin omvärld men även att 

de ges möjlighet till ett lärande tillsammans med andra i relevant miljö. Genom att under en längre 

tid arbeta med ett och samma kunskapsområde med relevant material och utrustning ges barnen 

goda förutsättningar i sitt lärande (Axell, 2013). 

Att ge barnen upplevelser av tekniska föremål i aktuella sammanhang gör det lättare för barnen att 

ta till sig vad som sker samt fördjupa deras förståelse. Att arbeta med föremål som barnen redan har 

erfarenhet och intresse av kan väcka deras nyfikenhet och intresse för teknik (Bjurulf, 2011, Forsberg 

& Holmlund, 1990). Vidare kan barnen göras medvetna om att problem kan lösas på olika sätt genom 

att visa dem variationer av föremål. Detta gör det tydligare för barnen att det inte finns bestämda 

lösningar på problem vilket kan stimulera barnen att hitta egna variationer på föremål samt lösningar 

av problem (Bjurulf, 2013). Forsberg & Holmlund (1990) anser att teknikinnehållet i förskolan främst 

bör handla om aktuella föremål och företeelser i dagens vardag och inte bara kopplas till historiska 

upptäckter. 

Styrda och planerade aktiviteter med tekniska konstruktioner kan vara bra att utgå från i början av 

synliggörandet av teknik men det är inte det som är målet. Det är barnens omgivning och de 

företeelser de möter i vardagen som ska upptäckas. Det handlar om att utmana barnen där de 

befinner sig genom att lägga till en dimension i barnens lärande exempelvis kan det vara en ritning till 

barnets bygge (Fortbildning AB, 2010). 

I förskolan sker ett lärande om teknik när barnen ges möjlighet att kommunicera och skapa med olika 

uttrycksformer, bland annat innebär det att konstruera med olika material och redskap (Skolverket, 

2010). Ges barnen förutsättningar att själva konstruera, skapa och diskutera tekniska föremål genom 

ett utforskande arbetssätt kan deras lärande om teknik stimuleras. Barnen lär av varandra genom att 

jämföra sina olika lösningar och delar med sig av sina kunskaper för att utveckla idéer vidare (Bjurulf, 

2011). I arbetet med egna konstruktioner kan barnen samtidigt lära sig att upptäcka liknande 

tekniska lösningar i sin omgivning. Kreativitet och fantasi är förmågor som behövs för att utveckla 

tekniska lösningar och barn har ett naturligt intresse av att tillverka saker. I processen när barnen 

utvecklar och gör jämförelser av sina egna och andras konstruktioner ökar deras förståelse av 

teknikens olika möjligheter (Utbildningsdepartementet, 2010). Barns lärande i teknik utvecklar även 

förmågor som samarbete, problemlösning och kritiskt tänkande. Dessa kunskaper lär sig barnen 

under själva inlärningsprocessen så det är viktigt att inte bara se till de föremål barnen tillverkar och 

sätt dem i fokus (Axell, 2013). 
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Leken är viktig för barns lärande och när barnen via lek får möjlighet att undersöka och upptäcka 

stimuleras deras förmåga att lösa problem. I leken väcks barnens nyfikenhet och förståelse av 

vardagsteknik. Samtidigt ger leken barnen tillfällen att praktisera olika föremål utifrån deras egna 

erfarenheter (Skolverket, 2010, Utbildningsdepartementet, 2010). Den fria leken är en aktivitet där 

barnen använder sina tidigare erfarenheter och vågar experimentera sig fram till nya sätt att göra 

saker på. Kreativt löser de problem under olika förutsättningar och på så vis får de även kunskap om 

fysiska fenomen, föremål och material. I fantasin kan barnet inta olika roller och vara vem som helst i 

olika miljöer där det inte finns några gränser för vad som faktiskt är genomförbart. Rollekar bland 

barn innehåller ofta tekniska aktiviteter exempelvis intar de olika yrkesroller som snickare, doktor, 

vaktmästare etc. men även vid lek i hemvrån. Barn relaterar alltid till sina tidigare erfarenheter i 

leken så den kan även vara ett sätt för förskolläraren att förstå barnens förståelse av vardagsteknik 

(Axell, 2013). 

2.5 Förskolans miljö 
Enligt läroplanen för förskolan ska barns lärande och utveckling ske i samspel med deras omgivning, 

ett relationellt lärande. Förskolans pedagogiska miljö och dess omgivning har därför stor betydelse 

för barns lärande (Palmer, 2012, Utbildningsdepartementet, 2010). 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att förskolans miljö omfattar såväl materialval och 

den fysiska utformningen som samspelet mellan de som deltar i verksamheten i form av vilket klimat 

och atmosfär som råder. Miljön signalerar vad som förväntas ske och vad som är tillåtet i 

verksamheten. Förskolans innemiljö och dess olika rum är av tradition omgärdade av regler och 

rutiner, miljön kan tydligt visa vem som har tillträde till de olika miljöerna, när och på vilka villkor 

(Elm Fristorp & Lindström, 2012). För att barnen ska utveckla ett lärande ska därför miljön vara 

utformad så den stimulerar och utmanar deras nyfikenhet. Att förskolemiljön ska vara utformad så 

den uppmuntrar barnen att upptäcka är en förutsättning för barns lärande där Axell (2013) även 

lyfter att förskollärarna behöver reflektera över vad de erbjuder barnen i den befintliga 

verksamheten.  

Bjurulf (2011) menar att den fysiska miljön påverkar möjligheten till lärande i teknik utifrån vilka 

förutsättningar barnen ges vad gäller material och utformning av lokaler. Även att barngruppens 

storlek har betydelse för hur den tekniska undervisningen kan bedrivas i verksamheten. Liten grupp 

underlättar det praktiska arbete men att det inte går att bortse från att en större grupp ger fler 

lösningar på det som ska utforskas (Bjurulf, 2011). 

I förskolan ska barnen ges möjlighet att möta mångfald av material som utmanar och stimulerar 

deras kreativitet och fantasi. Miljön bör vara utformad så att barnen bjuds in till att undersöka, 

experimentera och pröva sig fram till olika resultat med hjälp av olika redskap och material. Men 

även att barnen i förskolans miljö får möjlighet att på olika sätt beskriva vad de ser och gör i sina 

undersökningar (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Förskolans miljö ska vara innehållsrik och öppen för att bjuda in och tillvarata barnen nyfikenhet 

samt se möjligheter i mångfalden av barnens olika erfarenheter. Olika förförståelse leder till det 

lustfyllda lärandet i samspelet mellan barn och vuxna där kommunikationen får en central roll. Att 

lära och kommunicera med olika uttrycksformer stärker förståelsen av begrepp samt ger barnen en 

möjlighet att se samband och upptäcka nya sätt att förstå omvärlden (Skolverket, 2010). 
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Förskolechefen har huvudansvaret för förskolans kvalitet och ett särskilt ansvar för att ”förskolans 

lärandemiljö utformas så barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande” 

(Skolverket, 2010). 

2.6 Förskollärarens betydelse i lärandet av teknik 
”Barns vistelse i förskolan formas till stor del av lärares attityder och kompetenser. Det innebär att 

lärarens syn på barn, hur de lär, vad som är kunskap och vad det innebär att kunna något är 

värderingar och kunskaper som skapar möjligheter och – eller sätter gränser för barnens möjligheter 

att erfara och lära inom förskolans ramar” (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010). 

Arbetslaget i förskolan ska tillsammans ”ta vara på barnens vetgirighet, vilja och lust att lära samt 

stärka barns tillit till den egna förmågan” och på så vis lägga grunden för ett livslångt lärande men 

även att ”utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för teknik” (Skolverket, 2010).  

För att kunna synliggöra tekniken som finns i barnens vardag måste förskolläraren själv vara 

medveten om den men även känna till olika begrepp och deras innebörd. Förskollärarens 

förkunskaper och utbildning i teknikämnet har stor betydelse för hur engagerad och trygg hon eller 

han känner sig för att undervisa barnen om teknik (Bjurulf, 2011, 2013). ”Lärarens egen utbildning, 

både vad gäller omfång och innehåll, har en avgörande betydelse för at läraren ska känna sig trygg i 

teknikundervisningen och även för om han eller hon ska känna engagemang” (Bjurulf, 2011). 

Axell (2013) skriver att förskollärare behöver utveckla sin egen förståelse av teknik eftersom egna 

kunskaper påverkar vad barnen kan ges för möjlighet att lära, både i form av faktakunskap men även 

inställningen till teknik som ämne. Vidare att de även behöver kunskap om hur de ska inkludera 

teknik i den pedagogiska verksamheten. Detta skulle kunna ske genom att erbjuda förskollärarna 

tillfällen att dela sina erfarenheter med andra och på så vis få nya uppslag till hur man kan arbeta 

med teknik. Hon poängterar också betydelsen av att förskollärarna själva får möjlighet att praktisera 

olika fungerande aktiviteter inom teknikens område innan de presentera dem för barnen i 

verksamheten.  

Det egna intresset av teknik växer när man får möjlighet att fördjupa sig, detta gäller för såväl vuxna 

som barn (Bjurulf, 2013). En viktig uppgift för förskolläraren och övrig personal är att reflektera över 

hur de gör barnen positiva till teknik. Att i tidig ålder uppmuntra barns nyfikenhet och intresse av 

teknik genom att förmedla en positiv inställning till ämnet ökar möjligheten att intresset kvarstår hos 

barnen i framtiden (Axell, 2013). Engagerade förskollärare i olika aktiviteter både lockar och fångar 

barnens nyfikenhet. Genom att intresserat ta sig tid att lyssna till barnen ger dem lust att fortsätta 

utforska sina upptäckter (Forsberg & Holmlund, 1990). 

På många förskolor behöver personalen utvidga sin kunskap om hur de kan arbeta med 

naturvetenskap och teknik men även i att förankra läroplanen i sitt dagliga pedagogiska arbete 

(Skolinspektionen, 2012). Förskolechefen har huvudansvaret för att ”personalen kontinuerligt får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter” (Skolverket, 

2010). 
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3 Metod 
Här beskriver vi vårt tillvägagångssätt, val av metod, urvalsgrupp, genomförande samt etiska 

överväganden. 

3.1 Val av metod 
Vi valde en kvalitativ metod med hermeneutisk ansats eftersom vårt syfte var att ta del av 

förskollärares personliga åsikter och reflektioner. Utifrån en sådan ansats finns viljan att eftersträva 

en djupare kunskap och förståelse om människors uppfattningar, tankar och föreställningar (Bryman, 

2011). Vårt tillvägagångssätt för att samla in ett underlag att studera blev att använda oss av en 

enkät med öppna frågor utan givna svarsalternativ för respondenterna att besvara. Respondenterna 

fick själva formulera och skriva ner sina svar eftersom vi eftersträvade deras personliga uttryck. 

Öppna frågor leder till mer varierande och personligare svar vilket gör att individens uppfattningar 

lyfts fram (Bryman, 2011). 

På grund av vår samt respondenternas begränsning av tid valde vi att respondenterna skriftligt fick 

besvara en enkät med öppna frågor och svar men med möjlighet till ömsesidig kontakt för 

uppföljning av frågorna vid behov samt intresse för ökad förståelse. De besvarade frågorna är det 

underlag vi förhåller oss till för analys och diskussion i förhållande till bakgrund, syfte och 

frågeställningar. Resultatet som framkommer i en kvalitativ undersökning kan inte ses som rätt eller 

fel men drivkraften är viljan att försöka förstå och skildra andras tolkningar och upplevelser (Bryman, 

2011). 

3.2 Urval 
Eftersom studiens syfte var riktad mot förskollärares syn- och förhållningssätt gjorde vi ett selektivt 

urval och vände oss enbart till yrkesverksamma förskollärare i förskoleverksamhet. Orsaken till detta 

är att i läroplanen för förskolan har förskollärare ett förtydligat ansvar för verksamhetens 

pedagogiska innehåll och därför ansåg vi det intressant att ta del av deras arbete med teknik . Vi 

förtydligar att vi är medvetna om att arbetslag i förskolan representeras av fler yrkesgrupper samt att 

de alla har ansvar att arbeta med teknik i verksamheten utifrån läroplanen för förskolan Lpfö98/10 

men förskollärare har ett övergripande ansvar (Skolverket, 2010).  

Enkätundersökningen har genomförts på två förskolor, en i mellersta Norrland och en i Uppland, där 

tio förskollärare på respektive förskola gav sitt godkännande till att delta. Bland dessa varierar 

antalet yrkesverksamma år mellan noll – tjugofem. Ingen av de båda förskolorna vi valde arbetar 

utifrån någon specifik inriktning och de består av fem respektive sex avdelningar där barnen är 

indelade i åldershomogena grupper. Vi besökte var sin förskola där vi muntligt informerade om 

studiens syfte och metod samt att de gärna fick kontakta oss vid funderingar runt frågorna. Att vi 

valde dessa förskolor beror på att de var lättillgängliga för oss att besöka eftersom de är placerade i 

våra respektive närområden. 

På dessa förskolor var pedagogerna redan kända för oss eftersom vi är verksamma inom samma 

skolområde i respektive kommun vilket kan ses som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Att på 

förhand ha en relation till respondenterna såg vi som en god förutsättning för kommunikation runt 

enkätfrågorna. Trots vår relation till respondenterna hade vi ingen tidigare erfarenhet av hur de 

arbetar med teknik i vardagen eller vilken fortbildning de tagit del av i ämnet. 
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Vi har på grund av den låga andelen män tvingats att göra en avgränsning genom att inte göra 

jämförelser utifrån ett genusperspektiv på kvinnor respektive mäns syn och upplevelser av teknik i 

förskolan. 

3.3 Genomförande 
Vi började med att personligen besöka var sin förskola där vi informerade varje respondent muntligt 

om studiens syfte och de forskningsetiska principer vi håller oss till. Vi gjorde valet att tillfråga var sin 

förskola i respektive kommun för att underlätta insamlandet av frågeformulären. Respondenterna 

fick besvara frågorna (Bilaga A) skriftligt men de kunde kontakta oss vid funderingar, vilket ingen 

valde att göra. 

Av 20 tillfrågade förskollärare valde 16 stycken att delta, två män och 14 kvinnor med en 

yrkeserfarenhet mellan 0 – 27 år. Orsaken till att fyra förskollärare ej besvarade frågorna berodde på 

frånvaro på grund av vård av barn, semester samt att en upplevde det svårt att besvara frågorna. 

Respondenterna fick en vecka på sig att besvara frågorna. När de besvarat dem fanns det ett 

insamlingskuvert på respektive förskola där de lämnade sitt formulär. Därefter hämtade vi 

frågeformulären på förskolorna och samtidigt fanns det då möjlighet för respondenterna att samtala 

med oss om några funderingar framkommit, vilket ingen hade behov av. 

Svaren från respondenterna har vi sedan tillsammans sammanställt till ett resultat, analyserat och 

diskuterat.   

3.4 Etiska överväganden 
I vår studie har vi hållit oss till de forskningsetiska principer som är framtagna av Vetenskapsrådet 

(2013)  för att skydda de som deltar i studien. Dessa anger normer för ett gott forskningsetiskt 

förhållningssätt. Individskyddskravet kan ses som ett grundläggande krav eftersom det ska skydda 

informanternas identitet och etiska bemötande. Detta förtydligas i fyra allmänna krav på forskning, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att informanterna ska informeras om studiens syfte. Även om och de 

villkor som gäller vid deltagandet, att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när de vill. 

 Samtyckeskravet förtydligar deltagarnas förståelse av att de själva bestämmer om och hur de vill 

delta i studien samt att de ger sitt samtycke för att delta.  

Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarnas anonymitet skyddas genom att inge obehörig kan 

ta del av uppgifter de lämnat.  

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

studiens syfte och inte vid andra tillfällen.  

Vi har även som Vetenskapsrådet rekommenderat informerat deltagarna om var studiens resultat 

kommer att publiceras och hur de kan ta del av det. 

4 Resultat och analys 
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Det arbete vi skrivit grundar sig på den enkätundersökning vi gjort med förskollärare i två olika 

kommuner i Sverige. Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur förskollärare upplever att de 

kommunicera och synliggör teknik i verksamheten med barnen. Vidare vill vi få en uppfattning av hur 

förskollärare anser att deras kompetens i förhållande till läroplanens uppdrag räcker till för att 

stimulera barnens nyfikenhet och intresse samt möjlighet till utforskande av enkel teknik i vardagen. 

Vi redovisar här respondenternas svar på enkätfrågorna. De presenteras med fingerade namn, och 

för att respondenterna fortfarande ska vara anonyma har vi på grund av det låga antalet män valt att 

ge alla kvinnonamn. Detta eftersom vi inte vill lägga några genusaspekter i analysen.  

4.1 Att synliggöra och kommunicera teknik med förskolebarn 
Arbetar förskollärarna planerat med teknik utifrån Lpfö98/10 eller sker det endast spontant utifrån 

barnens intresse och frågor? Övervägande uttrycker respondenterna att arbetet med teknik sker 

spontant i barngrupperna utifrån barnens intresse och frågor. ”Lättare då att tillsammans med 

barnen utforska, fundera, fråga och prova”, Asta. Att barnen får uppleva begrepp som följs upp med 

utmanande frågor för att stimulera lärandet ytterligare nämner flera som ett planerat sätt att arbeta 

med barn och teknik. De som uttrycker att de arbetar planerat med teknik gör det också genom att 

medvetet låta barnen prova på olika material och tekniker inom skapandet. Några respondenter 

använder sig även av ordningsställda NTA- lådor i sitt arbete om teknik med barnen (NTA- lådor, 

ordningsställda lådor med experiment och aktiviteter med naturvetenskaplig och teknisk koppling). 

Respondenternas svar stämmer väl med läroplanens riktlinjer där utforskande, nyfikenhet och lust 

att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten som ska stimulera barnens utveckling. 

Det gäller vidare att ta reda på barnens vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barnens tillit till 

den egna förmågan (Skolverket, 2010). Teknik i förskolan ska handla om att undersöka barnens 

omgivning och vardagliga fenomen för att sedan utmana barnen där de befinner sig (Brogren & 

Jonasson, 2010, Fortbildning AB, 2010, Utbildningsdepartementet, 2010) vilket respondenterna 

beskriver både som ett spontant men även planerat sätt att arbeta med teknik. I dialogen ges barnen 

möjlighet att reflektera över vad som sker vilket är viktigt för deras tankeutveckling. Teknik innebär 

att föra logiska resonemang där man måste sätta ord på upplevelser och erfarenheter (Forsberg & 

Holmlund, 1990, Fortbildning AB, 2010). ”En varm, stödjande atmosfär och ett klimat av ömsesidig 

respekt och accepterande föder den frihet och trygghet som är nödvändig för utforskande och 

kreativ problemlösning” (Doverberg & Pramling, 1996). 

Kommunicerar förskollärarna medvetet teknik med barnen i vardagen? Här framkommer det att 

alla utom tre av respondenterna anser sig kommunicera teknik medvetet i barngruppen. Däremot 

varierar graden av medvetenhet bland de som svarat ja, både av vad som är teknik samt vilka 

tillfällen de ser för kommunikation. Flera av respondenterna belyser sin egen okunskap om att det är 

teknik man arbetar med och inser att det finns en brist i hur man agerar inför ämnet. ”Ja, fast jag 

kanske glömmer att det är teknik jag håller på med, som skogsutflykter med förstoringsglas”, Alva. 

”Jag kommunicerar inte med ord men genom att medvetet visa hur olika saker fungerar som 

klosslådan och sånt, tänker nu att det också kan ses som teknik”, Elin. 

De som svarat ja ger exempel på att de tillvaratar dialogen med barnen här och nu. ”Teknik och 

problemlösning förekommer dagligen när barnen utforskar och leker i verksamheten. Om man inte 

kommunicerar hur löser man då problem?”, Elsa. Flera respondenter lyfter detta om att ställa öppna 

frågor till barnen så de ges möjlighet och utmanas till att sätta ord på sina tankar samt att de låter 
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barnen prova sig fram i större utsträckning än tidigare. I vardagen använder sig barnen dagligen av 

tekniken som finns runt dem i verksamheten. ”Det gäller att passa på att utmana barnen 

tankeställningar och visa nya sätt att tänka”, Rut. ”Tycker om när de pratar om saker eller gör saker 

där jag som pedagog kan utveckla eller prata mer om sådant som hur saker fungerar”, Lena. 

Respondenterna uttrycker även att de ökat sin egen medvetenhet om teknik och därför börjat 

använda sig av fler varierande begrepp i dialogen med barnen. ”Därför synliggör jag det också mer 

genom att fråga ”Kalle”, - Varför öppnas dörren när du trycker där?”, Asta. ”Ja, tar alla möjligheter 

som finns men skulle kunna bli bättre då det är ett område som jag själv har kunskapsbrister inom”, 

Lina. Två av respondenterna ser bristen på tid i det dagliga arbetet som ett hinder till att kunna följa 

barnens funderingar och tankar på ett tillfredsställande sätt. 

De som svarade att de inte kommunicerade teknik medvetet med barnen reflekterade ändå över, 

”Men i uppföljningen av barnens frågor kan man säga att det blir medvetet utifrån vilka svar frågan 

kräver, fast då är det ju utifrån barnets intresse och inte egentligen medvete från mig”, Greta. ”Det är 

svårt att synliggöra tekniken när man själv inte är medveten om den”, Gun. Tredje förskolläraren 

konstaterade att det berodde på okunskap och att det var något hon inte tänkte på.  

Att tillvarata det barnen visar intresse av och reflektera över vad de ser och upptäcker är ett sätt 

enligt Bjurulf (2013) att urskilja teknik tillsammans med barnen eller som hon skriver, ”agera 

medupptäckare”. Utifrån det arbetssättet får tekniken en naturlig plats i förskolans verksamhet. 

Engagerade vuxna som tar sig tid att lyssna och intresserar sig för barnen funderingar stimulerar 

deras nyfikenhet att fortsätta sitt utforskande (Forsberg & Holmlund, 1990). Ofta är det som också 

respondenterna beskriver det i fritt valda och lustfyllda aktiviteter barn möter teknik exempelvis när 

de cyklar, tänder lampan, dukar eller vid vattenlek, när de använder föremål som tillverkats för ett 

speciellt behov (Bjurulf, 2013, Utbildningsdepartementet, 2010). Brogren & Jonasson(2010) 

benämner det som så att i den vardagliga leken kommunicerar barnen med sig själva och andra, både 

barn och vuxna, och på olika kreativa sätt kommer de farm till svar på olika funderingar. De skriver 

vidare att genom att synliggöra vardagstekniken i form av bland annat legoklossar, bestick och 

pedalhinkar samt utmana barnen med öppna frågor om hur saker fungerar lägger förskolan grunden 

för en djupare förståelse. ”Det viktiga för lärande och utveckling är att kommunicera, upptäcka och 

därigenom lära” (Mattson, 2000). 

Respondenternas reflektioner om bristande medvetenhet beskriver Bjurulf (2013) som att för många 

vuxna är vardagstekniken så självklar att den i form av en stol inte blir något de reflekterar och 

kommunicerar om med barnen. Skulle den däremot gå sönder och inte fungera fullt ut blir den något 

att undersöka för den vuxne. För barnen har den säkerligen redan varit intressant att upptäcka i sig 

själv och i förhållande till andra stolar. 

Vilka situationer eller aktiviteter upplever förskollärare stimulera till lärande om teknik? Svaren på 

denna fråga spretar åt lite olika håll men med en gemensam teori om att alla vardagliga situationer 

och aktiviteter kan stimulera till lärande om teknik. ”I situationer då barnet plötsligt blir överraskade 

av att något händer som inte är planerat”, Alva. Det som avgör möjligheten till lärande enligt flertalet 

av respondenterna beror på förskollärarens närvaro och kompetens. ”Det handlar om hur medvetna 

pedagogerna är om teknik och hur ämnet lyfts fram”, Asta. Övervägande ser respondenterna den fria 

leken som en arena för lärande om teknik och nämner då aktiviteter som sandlådelek, cykling, gunga 

och kojbygge. ”Barnen har prata om gungorna, hur det blir mycket fart och lite fart”, Lena. 
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Respondenterna lyfter också här fram att det är viktigt att ta tillfället i akt och vara närvarande. ”Vi 

vuxna är med och sätter ord på olika begrepp och ställer frågor”, Stina. 

Bygg – och konstruktionslek förtydligade sju av respondenterna vara en aktivitet som ger extra 

stimulans inom teknik. ”Barnen bygger med material på olika sätt, ofta på höjden och ser vilket torn 

som blir högst eller rasar först. Alla vill bygga högst men det är inte så lätt”, Britta. 

Att använda sig av experiment planerade och förberedda av förskollärare eller genom inköpta NTA-

lådor för att ge barnen tekniska upplevelser ansågs av två respondenter stimulera barnens lärande. 

Två av dem nämnd dator och iPad i sina svar. Ytterligare aktiviteter som nämndes var även vattenlek, 

skogen och matsituationen. 

Den fria leken som respondenterna övervägande anser stimulera till lärande om teknik är enligt Axell 

(2013) en aktivitet som ger barnen möjlighet att experimentera sig fram till nya sätt att göra saker 

på. Samtidigt löser de problem och får under olika förutsättningar kunskap om fysiska fenomen, 

föremål och material. Vilket kan kopplas till Bjurulfs (2013) sätt att se all sysselsättning med syfte att 

lösa problem eller uppfylla ett behov som teknik. Vidare skriver Bjurulf att när barn jämför sina 

lösningar och delar med sig av sina kunskaper stimuleras deras lärande av teknik. I förskolans 

uppdrag ingår att leken ska främjas så att den leder till barnens utveckling och lärande i samspel med 

andra barn och de förskollärare som finns i förskolan (Skolverket, 2010). 

Respondenterna lyfter fram att teknikintresset kan stimuleras genom bygg- och konstruktionslek, 

vilket även Mylesand (2007) beskriver. Hon skriver att i förskolans verksamhet kan teknik definieras 

som lek bland annat när barnen bygger och konstruerar med andra barn och vuxna. Bygg och 

konstruktion bland vuxna benämns däremot som teknik och inte lek. Bygg och konstruktion är också 

ett strävansmål i läroplanen för förskolan, ”att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Skolverket, 2010). 

Kopplat till respondenternas användande av speciellt ordningsställt material skriver Fortbildning AB 

(2010) att det kan vara bra som en start för att väcka barns nyfikenhet på teknik men att det inte ska 

vara målet. Att utmana barnen i deras intresse och göra dem uppmärksam på tekniken i omgivningen 

är det som ska eftersträvas. 

Hur synliggör förskollärarna teknik för barnen i verksamheten? Här nämner de flesta 

kommunikation som det vanligaste sättet att synliggöra teknik för barnen. Att genom samtal hjälpa 

barnen att förstå och visa hur något fungera och benämna händelser i vardagssituationer. ”Att det 

kan vara vid maten, hur använder man sin kniv? Varför går det lätt att dela ibland men inte alltid? Ser 

kniven likadan ut runt omkring?”, Greta. ”Mycket är nog verbalt när vi pratar med barnen, här kan vi 

bli bättre på att dokumentera med bland annat foton”, Stina. 

I sitt förhållnings- och arbetssätt med barnen anser sig några av respondenterna vidare synliggöra 

teknik. Genom att se till och utgå från det barnen visar intresse av men även att tänka på att 

uppmärksamma barnen på saker runt dem. Detta genom att ställa hypoteser och utmana barnen i 

deras tankar på ett sätt som bjuder in till funderingar. ”Jag brukar lyfta fram de situationer där det 

finns tillfälle att fördjupa sig”, Lena. ”Spontant prata om och uppmärksamma olika tekniska fenomen 

när det finns tid”, Anna.  
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Respondenterna ger exempel på att det bland annat kan handla om att förklara hur olika verktyg 

fungerar men även att låta barnen utforska material och ha material tillgängligt för dem. ”När jag tar 

fram något som jag själv tycker är svårt exempelvis datorn, då kan vi upptäcka tillsammans”, Alva. 

Detta lyfts också fram att tillsammans utforska något som varken pedagogen eller barn bemästrar 

särskilt bra, det blir en gemensam utveckling och ett gemensamt lärande. 

Vidare ges exempel på synliggörande genom konkreta experiment för att dels väcka barnens 

nyfikenhet men även för att ge dem upplevelser här och nu som kan leda till reflektioner från och 

med barnen. ”Ja, det de ser kanske de lättare kan förstå eller i alla fall vilja veta mer om, hur det 

fungerar och så”, Gun. 

En förskollärare svarar att de använder sig av en leklåda som de döpt till ”Teknik”. I den finns 

exempelvis telefoner och kameror som barnen använder sin sina vardagliga rollekar. 

Respondenterna beskriver olika sätt att synliggöra teknik för barnen med stort fokus på 

kommunikation vilket visas även i forskningslitteraturen. Förskolan ska utveckla barns förmåga att 

urskilja enkel teknik i sin omgivning samt förståelsen av hur den kan användas. En förutsättning för 

detta är att tekniken synliggörs och förklaras i verksamheten. Att barnen får reflektera och analysera 

olika tekniska lösningar med medvetna vuxna i förskolan stimulerar deras kreativa tänkande samt 

intresse av att se olika lösningar på ett gemensamt problem (Bjurulf, 2013, 

Utbildningsdepartementet, 2010). Om barn i tidig ålder uppmuntras i sin nyfikenhet och sitt intresse 

av teknik genom en positiv inställning till ämnet från förskollärarna ökar möjligheten för ett 

bestående intresse hos barnen (Axell, 2013). Att utgå från ett bekant föremål kan vara ett sätt att 

synliggöra teknik för barnet. Genom att utforska föremålet i sin naturliga miljö och sammanhang kan 

förståelsen vidgas till att det är något mer än enbart föremålet i sig. Föremålet kan förstås som ett 

sätt att använda när man vill lösa och underlätta ett problem i vardagen (Bjurulf, 2011, 2013, 

Forsberg & Holmlund, 1990, Utbildningsdepartementet, 2010). 

Respondenterna lyfter även det Ginner & Mattsson (1996) och Forsberg & Holmlund (1990) 

benämner att det är näst intill omöjligt att med ord beskriva hur ett teniskt föremål fungerar där 

konkreta laborationer ger barnen en grund att bygga sitt lärande vidare på. Oftast underlättar det att 

praktiskt få prova på för att förstärka upplevelsen och förståelsen av vad som händer eller konkret se 

hur saker förhåller sig till varandra.  

Även här reflekteras det från respondenterna över lekens möjliggörande till lärande om teknik.  Om 

barn på ett roligt sätt genom leken ges möjlighet att utforska och undersöka föremål stimuleras 

deras nyfikenhet samt förståelse av teknik (Skolverket, 2010, Utbildningsdepartementet, 2010). 

Vidare kan detta ge förskollärarna möjlighet att förstå barnens förförståelse av vardagsteknik 

eftersom de utgår från sina tidigare erfarenheter i leken (Axell, 2013). I läroplanen för förskolan står, 

”förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och 

utmanas i sitt intresse av teknik” samt att ”lärandet ska baseras på såväl samspel mellan vuxna och 

barn som på att barnen lär av varandra” (Skolverket, 2010). 

Vilken skillnad ser förskollärarna i att synliggöra teknik för barnen i ute- eller innemiljö? Flera av 

respondenterna ser ingen skillnad i att synliggöra teknik för barnen beroende på inne eller ute miljö. 

De betonar istället att det som är avgörande är deras egen medvetenhet och barnens intresse av vad 

som ska utforskas. ”Barnen är nyfikna på det de ser och upplever för stunden”, Vera. ”Det handlar 
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mer om närvarande pedagoger som är medveten om vad som sker”, Asta. De som ser skillnad 

beroende på miljön skiljer sig dock åt vad de anser vara mer eller mindre fördelaktigt för 

synliggörandet i respektive miljö. 

Att synliggöra teknik utomhus anses av några ge naturligare tillfällen eftersom den ”bjuder på mycket 

gratis”, Lena men ”ute får man vara lite mer kreativ i tänket för att själv få syn på tillfällena”, Rut. 

Vidare uttrycks det att ute finns det fler tekniska föremål som barnen använder i leken eller som 

sysselsättning exempelvis cyklar, gungor och sandleksaker.  Respondenterna anser även att fokus ute 

oftare blir på större föremål som olika maskiner och bilar men även på olika verktyg. 

Som nackdelar med synliggörande i utomhusmiljö reflekterar en respondent över att deras miljö är 

fattigare ute men även att de som pedagoger är sämre på att tillvarata tiden och tillfällena ute. ”Vi 

utnyttjar inte tiden till lärande på bästa sätt dock arbetar vi med hopprep just nu vilket är mycket 

teknik”, Lina. ”Vi behöver utveckla tillgången till mer varierat material ute”, Stina. 

Att synliggöra teknik i innemiljö ansågs av fler lättare grundat på att de då hade tillgång till mer 

material och tillbehör anpassat för lärande om teknik. ”Inne är det lättare att visa på skillnader på 

sådant som barnen använder ofta som glas, pennor, pärlor och sånt”, Elin. ”När man själv är osäker 

är det lättare inne med speciellt framtaget material”, Gun. Vidare framkom reflektioner om att det 

inne blir fler arrangerade tillfällen och att det då krävs större planering och eftertanke från 

förskolläraren. Även att innemiljön fokuserar mer på mindre föremål som klockor och lås men också 

att det inne finns saker som toaletter att utforska.  

Respondenterna beskriver i denna fråga det Bjurulf (2011, 2013) benämner att för att kunna 

synliggöra tekniken som finns i barnens vardag måste förskolläraren själv vara medveten om den 

men även känna till olika begrepp och deras innebörd. Förskollärarens egna förkunskaper och 

utbildning inom teknik har stor betydelse för hur engagerad och trygg hon eller han känner sig för att 

undervisa barnen om teknik.  

Vilka uttrycksformer använder sig förskollärarna av för lärande inom detta område? Detta var en 

diffus fråga att besvara för fler av respondenterna bland annat beroende på att de inte ansåg sig 

arbeta medvetet med teknik men även för att de hade svårt att förstå begreppet uttrycksformer. 

Fem av respondenterna valde att inte besvara denna fråga. 

Bland de som svarade var bygg och konstruktion samt skapande de uttrycksformer som var 

representerade i flera svar. ”Dels i skapande och liknande, försöker ofta få in så många 

uttrycksformer som möjligt vad gäller allt så alla har en chans att lära”, Lena. För övrigt nämndes 

musik och rörelse, experiment, leken, digitala redskap och samtal över dokumentation som 

uttrycksformer.  

Respondenternas osäkerhet i denna fråga skulle kunna förklaras av att på många förskolor behöver 

personalen vidareutbilda sig i hur de kan arbeta med teknik men även öka sin förståelse av 

läroplanens innehåll och intentioner samt överföra den i sin pedagogiska verksamhet 

(Skolinspektionen, 2012).  Bygg och konstruktion samt skapande som respondenterna nämner är 

aktiviteter som ger moment som kan upprepas flera gånger där resultaten vidarekan jämföras och 

reflekteras över. Om barnet sedan vill kan de ändra och eventuellt förbättra sitt tillvägagångssätt 

utifrån de reflektioner och lärande de utvecklat inom teknikens möjligheter 
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(Utbildningsdepartementet, 2010).  Att lära och kommunicera med olika uttrycksformer stärker 

förståelsen av begrepp samt ger barnen möjlighet att se samband och upptäcka nya sätt att förstå 

omvärlden. Bjurulf (2011) skriver att även erfarenheter, att lyssna, prova, känna samt använda flera 

sinnen kan vara till gagn för barnens tekniks utveckling. 

På vilket sätt påverkar miljön runt barnen deras möjlighet till utforskande och lärande av teknik? I 

denna fråga var alla respondenter tydliga med att miljön har stor betydelse för barnens 

förutsättningar till utforskande och lärande av teknik. Inte då bara beroende på miljöns utformning 

och tillgången av material betonar respondenterna, utan även vikten av medvetna och kompetenta 

pedagoger som samspelar med och runt barnen. ”Tror miljön ändå är beroende av att någon startar 

upp och sätter ord på det som sker”, Greta.  

Det framkom i fler svar reflektioner över att miljön i sig lockar och inspirerar barnen att utforska och 

leka med material men att det krävs intresserade pedagoger som utmanar barnen i deras 

funderingar för att fördjupa lärandet. ”Miljön påverkar men pedagogernas medvetenhet och kunskap 

avgör”, Gun ”Utformning visst men saknar pedagogerna kompetens att utmana barnen i val av 

material och bemötande blir det ändå svårt för barnen att lära oavsett utformning”, Rut. Flera lyfter i 

sina svar att en öppen och inbjudande miljö med tillgängligt och varierat material uppmuntrar 

barnen att utforska hur saker fungerar. ”Det barn ser och använder ställer de frågor om, i ett tomt 

rum dyker det inte upp så många frågor”, Anna ”Gott om utforskande material uppmuntrar barnen 

att själv prova hur saker fungerar”, Susanne ”Material behöver vara organiserat och inbjudande”, 

Stina. Det framkom också reflektioner från respondenterna om att ibland begränsas miljöns 

möjligheter beroende på yttre förutsättningar som förskollärare inte kan påverka, så som barn med 

speciella behov och lokaler som begränsar möjligheter till varierat utbud.  

Respondenterna belyser det Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) skriver att den pedagogiska 

miljön innefattar dels den fysiska utformningen med olika material men även samspelet och 

förhållningssättet mellan de som deltar i verksamheten, barn som vuxna.  Stor del av litteraturen 

stödjer respondenternas åsikter om miljöns betydelse för barns lärande. Bland annat skriver Palmer 

(2012) att barns utveckling och lärande ska ske i samspel med deras omgivning, ett relationellt 

lärande. Därför har den pedagogiska miljön och omgivningen runt verksamheten stor betydelse för 

barns lärande och därför ska den utformas för att väcka barnens nyfikenhet samt underlätta deras 

lärande genom att erbjuda en mångfald av material (Bjurulf, 2011, Elm Fristorp & Lindström, 2012, 

Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, Utbildningsdepartementet, 2010). I förskolan anpassas 

verksamheten till barns olika behov och förutsättningar vilket medför att verksamheten utformas på 

olika sätt samt att möjliggörandet i visst fall kan begränsas (Skolverket, 2010).  

4.1.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis upplever merparten av respondenterna att de kommunicerar och synliggör 

teknik i sin verksamhet med barnen. Att lärandet med barnen sker i relation med miljön och 

omgivningen där kommunikationen har en central roll framkommer tydligt i respondenternas svar. 

De betonar vid fler tillfällen vikten av medvetna och närvarande pedagoger för att stimulera barns 

lärande och anser att det kanske har större betydelse för barns lärande än deras faktiska kunskap om 

teknik. Däremot varierar respondenternas medvetenhet och kunskap av vad som är teknik men 

övervägande anser de att den fria leken är en aktivitet som kan stimulera och synliggöra 

vardagsteknik i verksamheten. Miljön och omgivningen beskriver de som avgörande för vad barnen 

erbjuds att lära vilket bland annat Axell (2013) benämner, att en förutsättning för barns lärande är 
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att förskolemiljön ska vara utformad så den uppmuntrar barnen att upptäcka och bli nyfikna. Vidare 

skriver hon att förskollärarna behöver reflektera över vad de erbjuder barnen i den befintliga 

verksamheten för att utmana barnen vidare i teknik. Respondenterna reflekterar även över att de 

synliggör teknik genom planerade och ordningsställda aktiviteter istället för här och nu med barnen 

utifrån de olika erfarenheter barnen har med sig hemifrån(Axell, 2013, Utbildningsdepartementet, 

2010). De anser att det kan underlätta synliggörandet samt vara bra att utgå från planerade 

aktiviteter med ordningsställt material med teknik i fokus när de själva saknar kunskap i ämnet men 

som även Fortbildning AB (2010) skriver är det inte målet. Trots att respondenterna uttrycker 

bristande medvetenhet av att det faktiskt är teknik de kommunicerar och synliggör med barnen 

anser de dock att teknik finns runt oss i vardagen samt att det är den som barnen ska bli nyfikna på 

och synliggöras i förskolans verksamhet.  

4.2 Förskollärares kompetens i teknik 
På vilket sätt påverkar förskollärares kompetens verksamhetens innehåll av teknik? Kompetensen 

hos förskollärarna anser alla är av betydelse för verksamhetens innehåll av teknik. I svaren har dock 

framkommit reflektioner över att detta inte enbart gäller den tekniska biten utan innehållet överlag i 

verksamheten. ”Påverkar, ja, men inte i den utsträckning som önskas då fler faktorer spelar in i 

förskollärarens arbete”, Asta. Respondenterna uttrycker sig också om att det som påverkar är hur de 

ser på möjligheter till lärande om teknik men även kompetens om materials olika 

användningsområden. Vidare framkommer det att några anser att det snarare är intresset för 

utforskande arbetssätt som påverkar, snarare än kompetensen i ämnet teknik. Med ett utforskande 

arbetssätt anser de att man ger barnen möjlighet att undersöka tekniska lösningar i sin vardagliga 

miljö som barnen visar ett spontant intresse av, ”Men det krävs att jag vet vad jag pratar om och lär 

ut”, Elsa. 

Fler respondenter svarar att brist på kunskap om ämnet teknik gör att det får mindre plats i 

verksamheten. ”Saknar jag kunskap om teknik så saknas det säkert i verksamheten från min sida 

också, det är ett stort ansvar att få med alla områden”, Elin. Det framkommer även reflektioner över 

att vet man inte själv vad som är teknik är det svårt att förmedla och synliggöra den för barnen. ”Det 

måste finnas en grundläggande kunskap för att överhuvudtaget lägga märke till teknik när barnen 

hittar något intressant”, Lena. 

Respondenterna beskriver det Axell (2013 )och Bjurulf (2011) också benämner att förskollärarens 

kunskap om och av teknik har en avgörande betydelse för att kunna inge trygghet och engagemang i 

sitt uppdrag av lärande om enkel teknik i vardagen. Vidare att det påverkar dels den faktakunskap 

men även inställning till ämnet teknik som barnen får ta del av. ”Den vuxnes kunskap och kompetens 

blir avgörande för hur pedagogiken utvecklas” (Doverberg & Pramling, 1996). 

Känner förskollärarna att deras kunskap inom teknik räcker för att uppnå de krav som finns i 

Lpfö98/10 och för att leda barnen till ett lärande inom området vardagsteknik? Fyra av 

respondenterna svarar direkt att de har för lite kunskap av teknik för att stimulera barnen till ett 

lärande. ”Trots att det bara är ett år sedan jag avslutade utbildningen innehöll den för lite lärande av 

teknik som ämne”, Rut. De utvecklar alla sina svar med att det är deras egen ökade medvetenhet 

samt kunskap om att väva in tekniken naturligt som de anser sig sakna kunskap om samt att omsätta 

sina egna teoretiska kunskaper till barnens förförståelse. 
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De som känner att deras kunskap räcker till uttrycker trots det att de upplever det svårt att 

synliggöra vardagsteknik för barnen. De reflekterar över att teknik är ett utvecklingsområde där de 

som förskollärare behöver stimulans genom inspiration och konkreta tips samt att det är ett område 

som behöver diskuteras i arbetslaget. ”Inställningen till att vilja lära sig mer om teknik tror jag är det 

viktigaste, fråga – prova – våga!”, Lina. Två av respondenterna uttrycker att de har god kunskap om 

ämnet men att det är tiden och storleken på barngrupperna som hämmar arbetet med vardagsteknik 

i verksamheten. ”Ja, arbetsbelastningen sätter gränser! Det finns inte tid att diskutera vardagsteknik 

med barnen i lugn och ro på grund av för stora barngrupper”, Anna. 

Det respondenterna ger uttryck för benämner även Bjurulf (2013), att ges möjlighet att lära sig om 

teknik växer intresset av ämnet för både vuxna och barn. Samt att barngruppens storlek påverkar 

möjlighet till lärande om teknik där en mindre grupp är att föredra i det praktiska arbetet. Vidare har 

förskolechefen ett särskilt ansvar för att ”personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som 

krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter” (Skolverket, 2010). 

Anser förskollärarna att sina kunskaper stämmer överens med förskolechefens och kommunens 

krav på förskollärare? Ett flertal av respondenterna vet inte vad förskolechefen och indirekt 

kommunen har för krav på deras kunskaper i vardagsteknik. ”De har aldrig förtydligat vad de 

förväntar sig”, Greta. Respondenterna uttrycker att de själva är medvetna om sitt uppdrag utifrån 

läroplanen för förskola. De resterande respondenterna anser att deras kunskaper är 

överrensstämmande med förskolechefens krav på förskollärare men ger inga konkreta exempel på 

vad som uttalats från dessa.  Bland några av dem framkommer det ändå en önskan om fortbildning 

inom ämnet. ”Jag vill ändå gärna vidareutvecklas och lära mig mer och djupare så att jag verkligen är 

den bästa för barnen”, Lena. ”Det är viktigt att få fortbildning som inspirerar och visar att det inte 

behöver vara så svårt”, Stina. Två av respondenterna uttrycker att förskolechefens krav inte går att 

genomföra tillfredsställande i praktiken på grund av stressen de upplever i arbete. ”Personaltätheten 

är för dålig vid flera tillfällen under dagen. På grund av stress ökar sjukskrivningarna och då blir det 

ännu svårare att utföra ett bra arbete”, Anna. En av respondenterna som är nyexaminerad ansåg sig 

behöva mer arbetslivserfarenhet för att kunna besvara frågan. 

Respondenterna beskriver det förskolechefen har ett förtydligt ansvar för, det vill säga att ge barnen 

en bra miljö för utveckling och lärande (Skolverket, 2010).  

Vad skulle förskollärarna önska för fortbildning inom detta område? ”Just detta med teknik i 

vardagen, vad är det och hur kan man jobba med det?”, Gun 18. Detta var vad respondenterna 

främst önskade sig men även hembesök på den egna förskolan för att få syn på möjligheter i den 

egna verksamheten och befintliga lokaler, den pedagogiska miljön. Det uttrycktes även önskemål om 

fortbildning av teknik i sin helhet med innehåll om hur man kan definiera vad som är teknik och inte 

inriktning på enkel vardagsteknik. Även om hur man kan använda olika material och koppla teknik till 

matematik och naturvetenskap samt önskan om eventuell mer utbildning inom IKT och digitala 

redskap, förslagsvis en teknikkurs inom förskolelyftet. 

Att få konkreta upplevelser och inspiration är vad de flesta respondenter önskar fortbildning inom 

genom exempelvis studiebesök på förskolor som inriktat sig på teknikområdet, föreläsningar med 

praktiska inslag samt tips på anpassad litteratur. Axell (2013) skriver att genom att erbjuda 

förskollärarna tillfällen att dela sina erfarenheter med andra och på så vis få nya uppslag till hur man 

kan arbeta med teknik ökar deras förståelse av ämnet. 
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4.2.1 Sammanfattning 

Respondenterna beskriver att de upplever sig ha kompetens för att tillvarata och leda barnens 

nyfikenhet och intresse vidare men att deras egen kompetens i området teknik inte alltid är så stor. 

De upplever det vidare svårt att synliggöra vardagsteknik för barnen utifrån deras förförståelse där 

de samtidigt reflekterar över att vet de inte själva vad som är teknik är det svårt att förmedla och 

synliggöra den för barnen. Respondenterna resonerar vidare över att det som påverkar är även deras 

kompetens i hur de ser på möjligheter till lärande om teknik men också deras kompetens om 

materials olika användningsområden. Främst önskar respondenterna praktisk fortbildning i hur de 

kan arbeta med teknik i befintlig verksamhet och vidga sin förståelse av området teknik. Detta 

förtydligar Utbildningsdepartementet (2010) med att förskolan har en viktig uppgift i att tillvarata 

aktuella tillfällen och uppmuntra barnens nyfikenhet för att utveckla intresset och lärandet av teknik.  

5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med detta arbete var att visa hur förskollärare upplever att de kommunicerar och synliggör 

teknik i verksamheten med barnen. Vidare ville vi skildra hur förskollärare anser att deras kompetens 

räcker till för att stimulera barnens nyfikenhet och intresse samt möjlighet till utforskande av enkel 

teknik i vardagen i förhållande till läroplanens intentioner. Våra två frågeställningar var just det syftet 

beskrev och resultatet av det diskuterar vi i följande text. 

5.1.1 Hur upplever förskollärare att de kommunicerar och synliggör teknik med barnen i 

verksamheten? 

Barnen på förskolan förbereder sig för världen och samhället därför bör de redan i förskolans 

verksamhet få tillfälle att utforska material, vara kreativa och nyfikna samt hitta olika lösningar som 

de på ett lustfyllt sätt ska lösa. Detta lägger grunden för barns intresse samt livslånga lärande av 

teknik vilket kan läsas i flertalet av vår valda litteratur bland annat Axell (2013) och Bjurulf (2013). 

Ironiskt och förenklat kan vi konstatera att då räcker det att barnen ”bara leker” på förskolan för att 

stimuleras i sin nyfikenhet av teknik eftersom leken är viktig för barns lärande och kan innefatta allt 

detta. Men för att leda nyfikenheten vidare vet vi att det återigen krävs medskapare runt barnen för 

att utveckla deras egna erfarenheter. 

Vi har tolkat det som att arbetet med teknik i förskolan till viss del sker på spontan basis men utifrån 

barnens intresse.  Av de tillfrågade förskollärarna anser flera att de kommunicerar och synliggör 

tekniken genom att ställa öppna och utmanande frågor som de sedan följer upp. Detta ger barnen 

möjlighet att reflektera och på så sätt sker ett lärande hos barnen inom området teknik. Det kan vara 

i den fritt valda aktiviteten som barnen ser och upptäcker teknik (Bjurulf, 2013, 

Utbildningsdepartementet, 2010) och då är det viktigt att de har en förskollärare nära som kan sätta 

ord och begrepp samt skapa förståelse för det barnen upplever.  

Det vi reflekterar över är att medvetenheten hos respondenterna när det gäller att lära relationellt 

och hur barn lär i allmänhet är stor däremot anser vi att de saknar medvetenhet om syftet med 

teknik i den aktuella situationen. Tanken och syftet med att ställa öppna frågor i ett utforskande 

arbetssätt är att stimulera barnen till att se och upptäcka teknik i sin omgivning. Vi anser liksom Axell 

(2013) att förskolläraren ändå måste ha ett syfte med varför man frågar som man gör och att 

förskolläraren har en grundkunskap om teknik för att det ska till ett lärande hos barnen. Om barn 
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redan på förskolan får vara med om och prova olika tekniska tankar, komma på lösningar samt få 

hjälp med att sätta ord på vad de upplever leder det till att de får tilltro till sin egna tekniska förmåga 

och ett ökat självförtroende (Axell, 2013, Bjurulf, 2013, Utbildningsdepartementet, 2010).  

De flesta av respondenterna har svarat att de inser att i sitt arbete med teknik är de en god 

förskollärare om de har ett arbetssätt som är nära barnen och på så vis kan ta del av barnens tankar 

och synliggöra deras lärande. Då det gäller skillnader i att se, vara lyhörd samt arbeta planerat eller 

spontant med ett medvetet eller omedvetet arbetssätt har det inte framkommit några tydliga 

skillnader i respondenternas svar utifrån deras antal år i yrket.  Vi reflekterar över att det ändå kan 

vara som så att man som erfaren förskollärare har en medvetenhet samt erfarenhet som gör att även 

en spontan och oplanerad aktivitet blir värdefull och lärorik. Där en oerfaren förskollärare upplever 

det tryggt och enklare att med planeringens hjälp skapa ett medvetet arbetssätt med teknik i 

förskolan. 

Kan det vara som så att när en aktivitet sker spontant bland barnen med en närvarande förskollärare 

som aktivt deltar med stimulerande och tankeväckande frågor på sätt och vis också är ett planerat 

arbetssätt? Det uttalat planerade arbetssättet kan i sin tur vara planerat och genomtänkt men följer 

förskolläraren inte upp och är lyhörd för barnens tankar kanske detta arbete inte når det planerade 

målet utifrån syftet. Och vilket är att föredra i så fall? Dessa funderingar utmynnar för oss i att det är 

synen på barns lärande som är av betydelse oavsett lärområde. Är det inlärningsprocessen där 

barnen tillåts vara aktiva och konkret delta eller att utföra det som är planerat och förutbestämt av 

förskolläraren och se resultatet av det som är stimulerande för barnen? (Axell, 2013). Konstateras 

kan att det viktiga i det dagliga arbetet med vardagsteknik är att förskolläraren skapar sig en 

medvetenhet om att teknik finns i verksamheten hela tiden.  

I respondenternas svar ser vi en tendens till att de inte är medvetna om att det är teknik de arbetar 

med och att de förstorar ämnet teknik i stället för att se det lilla och vardagliga i verksamheten. Detta 

tolkar vi dels som bristande kunskap hos respondenterna men även att teknik som ämne inte är 

förankrat i verksamheten bland kollegor samt från förskolechefen. Tryggheten i arbetslaget med ett 

gemensamt syn – och förhållningssätt där förförståelsen av teknik diskuterats anser vi också påverkar 

hur man kommunicerar och synliggör den i verksamheten. Förskolemiljön signalerar till alla som 

deltar vad den uppmuntrar till men även tillåter ske där vi instämmer med Axell (2013) att 

förskollärare behöver reflektera över vad de erbjuder barnen med syfte att bli nyfiken på teknik. 

Vidare anser vi att fördjupad kunskap i ämnet underlättar synliggörandet bland barnen eftersom det 

är lättare att kommunicera det man behärskar och är trygg med (Bjurulf, 2011, 2013). 

Vi vill även lyfta detta att man inte ska förringa när det sker ett lärande mellan förskollärare och barn, 

att upptäcka någonting som man vill undersöka mer kan vara en stor kunskapskälla och ett lustfyllt 

lärande för de som deltar. Att som barn få lära sig någonting som inte ens förskolläraren kunde på 

förhand är en stor inspiration där det även synliggörs för barnen att ingen aldrig är fullärd, även 

vuxna behöver lära för att veta och förstå. Spännande är att de förskollärare som arbetat 20 år och 

mer fortfarande känner ett sug och en hunger efter ny forskning och en vilja att lära sig mer om 

området.  

Sammanfattningsvis i denna fråga kan vi påstå att respondenterna kommunicerar och synliggör 

teknik för barnen men att de behöver fördjupa sina kunskaper om vad teknik innefattar. 
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5.1.2 I vilken utsträckning anser förskollärarna att de har den kompetens som behövs inom 

området för att tillvarata barnens nyfikenhet och leda intresset vidare? 

Vi anser oss se att det finns en ovana eller bristande medvetenhet hos respondenterna att de inte ser 

och tänker på den teknik som finns runt dem. Vi menar att genom att skapa en medvetenhet hos 

förskollärare och barn att det är just teknik man arbetar med så kan man komma långt i lärandet. 

Bjurulf (2013)skriver att bara genom att benämna en aktivitet med syfte att leda till problemlösning 

och konstruktionsbyggande som teknik kan skapa en erfarenhet av vad teknik är för barnen. Att 

beskriva ett stort begrepp som vad teknik är visar sig inte vara så lätt för respondenterna utan som 

Persson (2011) gör är det kanske lättare att ställa sig frågan vad som inte är teknik. Begreppet teknik 

är stort och det kan vi se som en tillgång då det kan integreras i arbetet med barnen oavsett vilka 

andra teman man väljer att bedriva i barngruppen.  

Många av respondenterna känner att de har tillräcklig kunskap men att de ändå vill ha fortbildning, 

tips och förslag på hur de kan arbeta med teknik. Vi tänker ett steg länger i detta och anser att det 

inte räcker utan att som förskollärare måste man kunna se till helheten. Känner sig förskollärarna 

osäkra i sin teknikkompetens anser vi att de fokusera mindre på att använda sig av den i 

verksamheten och att den blir begränsad på grund av förskollärarnas begränsande teknikkunskaper. 

”Lärarens egen utbildning, både vad gäller omfång och innehåll, har en avgörande betydelse för att 

läraren ska känna sig trygg i teknikundervisningen och även för att han eller hon ska känna 

engagemang” Bjurulf (2011). 

Bland de respondenter som har avslutat sin förskollärarutbildning under de senaste två åren 

framkommer det en otillfredsställelse rörande vilken utbildning i teknik de fick under sin utbildning. 

Vidare upplever de att tiden i verksamheten inte räcker till för att föra diskussioner om teknik i sitt 

arbetslag eller med barnen samt att barngrupperna är för stora. Det vi uppmärksammar och väljer 

att diskutera i detta är att inget av detta nämns bland de förskollärare som varit yrkesverksamma 

runt tjugo år. Vi reflekterar över om detta har att göra med den struktur av rutiner och outtalade 

arbetsuppgifter som finns inom många förskolor som kan ses ta tid från den mer planerade 

verksamheten. Exempelvis tar matsituationen på många förskolor lång tid med förberedelser och 

efterarbete då måltiden är avslutad. Detta kanske en del opponerar sig mot och ger diverse förslag 

på hur barnen kan göras delaktiga och ses som ett tillfälle att lära teknik i vardagen tillsammans med 

ett enskilt eller några få barn. Visst anser vi att dessa rutinsituationer är en del av verksamheten men 

att yttre förutsättningar inte alltid möjliggör det som kan verka bra i tanken men svårare att 

genomföra i praktiken.  Detta kan skapa en stress att inte hinna med allt läroplanen för förskolan 

uttrycker och som förskollärare vet vilar på deras ansvar. Vi menar att en erfaren förskollärare vet att 

barngruppernas storlek och andra yttre förutsättningar är svåra att påverka och mest är en 

energitjuv att ondgöra sig över. På gott och ont har de accepterat att utföra sitt arbete efter de 

förutsättningar som ges. Eller handlar skillnaderna om att respondenterna med en nyare utbildning 

lärt sig ett annat arbetssätt som är svårt att förankra hos de som arbetat länge? 

Slutsatsen är att vi anser att en ökad medvetenhet hos förskolläraren genom fortlöpande 

kompetensutveckling skulle vara en stor vinst för barnens lärande av teknik.  ”I vardagen finns allt! 

Möjligheterna är oändliga, men vi som pedagoger måste lära oss att se och uppfatta dem”(Doverberg 

& Pramling, 1996). Vidare kan vi påstå att respondenterna kommunicerar och synliggör teknik för 

barnen men trots att de själva anser sig ha tillräckliga kunskaper om vad teknik ändå behöver 

fördjupa sina kunskaper om vad teknik innefattar. 
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5.2 Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ undersökning för att få svar på de frågeställningar som vi 

utgått ifrån i vårt examensarbete. 

Valet av att använda en kvalitativ metod för vår undersökning stämde väl in med vårt syfte med 

undersökningen. Syftet var att få en bild av förskollärares personliga åsikter och reflektioner om de 

kommunicerar och synliggör teknik med barnen i verksamheten. Vidare ville vi visa på om 

förskollärarna upplevde att de har den kompetens som behövs inom området teknik för att kunna 

tillvarata barnens nyfikenhet och således utveckla och leda intresset vidare. Genom att använda oss 

av öppna frågor fick vi ta del av respondenternas svar av frågorna uttryckta med deras egna ordval. 

Öppna och flexibla frågor leder till mer varierande och personligare svar vilket gör att individens 

uppfattningar lyfts fram (Bryman, 2011). 

Metoden för undersökningen har bidragit till att vi har fått det underlag som behövts för att få fram 

ett resultat att analysera samt diskutera utifrån våra frågeställningar. Vi anser att vårt val med 

skriftliga svar med möjlighet för respondenterna att kontakta oss vid funderingar givit oss 

förskollärarens egen uppfattning och syn på lärande inom teknik. I en dialog är det lätt att överföra 

sina egna åsikter och på så vis påverka respondenten (Bryman, 2011). 

Om vi anlägger ett kritiskt perspektiv till vårt val av metod inser vi att respondenterna haft möjlighet 

att diskutera sina svar med kollegor och att vi inte kan vara säkra på att de har svarat individuellt. 

Detta är en nackdel då de kan ha påverkat varandras svar. Vidare kan det faktum att 

enkätundersökningarna delades ut på förskolor till respondenter som var bekanta med oss ha 

påverkat deras vilja att delta. Vi har även funderat över hur resultatet kan ha påverkats av att 

respondenterna hade en vecka på sig för att lämna in sina svar. Vi menar inte att det har påverkat 

svaren utan att det varit en fördel för respondenterna att de haft en vecka på sig att reflektera och 

fundera över sina svar samt att det kan ha bidragit till att vi fick så många svar. Vi är medvetna om att 

vårt val med en skriftlig enkät begränsat vår möjlighet att ställa följdfrågor. Samtidigt reflekterar vi 

över att svaren är respondenternas utan styrning från oss. I en dialog är det lätt att överföra sina 

egna åsikter och på så vis påverka respondenten (Bryman, 2011). 

För att vidare utveckla undersökningen hade man kunnat använda sig av observationer för att se hur 

de tillfrågade förskollärarna skapar medvetenhet i sitt arbete med teknik på förskolan.  

5.3 Förslag på vidare forskning 
I denna studie vi gjort har det framkommit från respondenternas svar att de inte riktigt vet vilka 

förväntningar förskolechefen har på deras arbete med teknik i förskolan. Eftersom förskolechefen är 

den som har det huvudsakliga ansvaret för verksamheten kunde en vidare forskningsfråga vara att 

undersöka vilka förväntningar förskolecheferna har samt deras tolkningar av vad teknik i förskolan 

innebär och om det skiljer sig åt i de olika kommunerna i Sverige. 
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Bilaga  

                                                                                                                                                                        Bilaga A 

 

Enkätfrågor 

1. Arbetar ni planerat med teknik utifrån Lpfö98/10 eller sker det endast spontant utifrån 

barnens intresse och frågor? 

 

2. Kommunicerar du medvetet teknik med barnen i vardagen? (Om ja, ge exempel. Om 

nej, vad beror det på?) 

 

 

3. Vilka situationer eller aktiviteter upplever du stimulerar till lärande om teknik? 

 

 

4. Hur synliggör ni teknik för barnen i verksamheten? 

 

 

5. Vilken skillnad ser du i att synliggöra teknik för barnen i ute- eller innemiljö? 

 

 

6. Vilka uttrycksformer använder ni er av för lärande inom detta område? 

 

 

7. På vilket sätt påverkar miljön runt barnen deras möjlighet till utforskande och lärande 

om teknik? 

 

 

8. På vilket sätt påverkar din kompetens verksamhetens innehåll av teknik? 

. 

 

9. Känner du att din kunskap inom teknik räcker för att uppnå de krav som finns i LpFö 

98/10 och för att leda barnen till ett lärande inom området vardagsteknik? 

 

10. Anser du att dina kunskaper stämmer överens med förskolechefens och kommunens 

nya krav på förskolläraren? 

 

 

11. Vad skulle du önska för fortbildning inom detta område?   

 



 
 

 


