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Abstrakt 
Detta arbete avhandlar några förskollärares och grundskollärares tankar om 

vad teknik kan innebära, dels som begrepp och dels som ämne i förskolan och 

grundskolan. Forskning inom detta ämne visar på uppfattningar om att 

aspekter som lärares attityder till och kunskaper inom teknik samt lärares syn 

på barns förmåga att lära teknik har betydelse för hur den pedagogiska 

verksamheten utformas. Därför betonas lärares behov av kunskap och stöd 

inom teknik och teknikundervisning. Dessutom betonas att det bör finnas en 

röd tråd genom hela skolväsendet för att teknikverksamheten ska leda till 

goda upplevelser och kunskaper hos eleverna. För att komma åt pedagogernas 

tankar kring teknik har intervjuer genomförts med tre förskollärare och två 

grundskollärare. Resultaten av intervjuerna visar på att pedagogerna har mer 

eller mindre stora svårigheter att definiera begreppet teknik. Vi har även 

observerat skillnader i arbetssätt mellan förskola och grundskola. I förskolan 

beskrivs teknikarbetet som upplevelsebetonat och i en vardagsnära kontext, 

integrerat med andra ämnen och aktiviteter medan det i skolan beskrivs mer 

kunskapsorienterat och ofta skilt från övrig verksamhet. En av pedagogerna 

lyfter språket som en viktig teknik, och belyser även språkets betydelse i barns 

lärande, vilket skiljer sig från övriga pedagogers uttalanden. 

 

Nyckelord: Teknik, förskola, grundskola, progression, röd tråd, pedagogers 

uppfattningar.  
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Inledning  
Vi vill börja detta arbete med att ställa en fråga till dig som läsare. Den kan te 

sig enkel och självklar vid första anblicken, men vid närmare eftertanke kanske 

både komplex och svårhanterlig.  

Vad är teknik?  

När du har läst denna skrift hoppas vi att du har fått en mer mångfacetterad 

bild av vad teknik kan innebära, dels för dig själv men också för vad den kan 

betyda i en svensk skolkontext och, i ett vidare perspektiv, för samhället. 

Debatten om skolelevers ointresse för teknik, matematik och naturvetenskap 

har pågått länge inom såväl skola som samhälle och näringsliv. Oroliga röster 

höjs om hur samhälle, industri och ekonomi inom en snar framtid ska kunna 

hantera den brist på tekniskt kunniga unga människor i svenskt näringsliv 

som är nära förestående. För att skapa intresse för dessa ämnen har på flera 

håll satsningar gjorts på teknik och naturvetenskap för unga människor. Som 

ett exempel kan nämnas Teknikföretagen (se www.teknikforetagen.se) som 

sedan flera år har samarbetat med svenska skolor i detta syfte. 

Debatten har även lämnat avtryck i skolans och förskolans styrdokument, till 

exempel fick förskolans läroplan vid revideringen år 2010 fler och tydligare 

strävansmål inom dessa ämnesområden. Trots att det nu gått några år sedan 

revideringen av läroplanen har vi inte sett många exempel på hur arbetet med 

teknik utvecklats, eller ens på att tekniken har något egentligt utrymme i 

förskolan.  

Genom Lärarlyftet (som bland annat innefattar fortbildning av lärare) har 

sedan en tid anordnats kurser inom teknik och naturvetenskap i syfte att stärka 

förskollärares och grundskollärares kunskaper. Vi ser detta som en viktig 

pusselbit för att stärka teknikämnets status såväl inom förskolan och 

grundskolan som hos lärare, barn och elever. Detta eftersom vi ser lärarnas 

kunskaper och, inte minst, förhållningssätt och självförtroende inom teknik 

som fundamentala för hur barnen tidigt i livet får chans att bilda en positiv 

attityd till och goda kunskaper inom ämnet, vilket vi även tror är viktigt för 

barnens kommande intresse för och framgångar i teknik senare i livet. 

En grundläggande orsak till att tekniken inte får den plats i förskolan som den 

är berättigad genom formuleringar i läroplanen tror vi kan vara att ämnet är 

ganska svårt att definiera. Frågan Vad är teknik? har inte ett så självklart svar 

som man kanske kan tro. För att ta reda på om denna hypotes har någon 

relevans i förskolan har vi valt att undersöka några förskolepedagogers 

uttalade uppfattningar om vad teknik kan innebära.  
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Om förskolan har en skyldighet att grundlägga en positiv attityd och goda 

kunskaper inom teknik blir den självklara konsekvensen att dessa kunskaper 

ska fördjupas och byggas ut när barnen fortsätter till grundskolan. På grund av 

detta har vi även valt att titta närmare på hur några grundskollärare uppfattar 

innebörden av teknik.  
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Bakgrund 
Här kommer vi att ge en bild av vad teknik kan vara, som begrepp och som 

ämne i förskolan och grundskolan. Vi kommer att beskriva vad andra forskare 

anser om teknikundervisningen i förskolan och grundskolan och deras 

uppfattningar om lärarens betydelse för barns lärande. Dessutom reder vi ut 

vad läroplanerna för förskolan och grundskolan säger om arbetet med teknik-

ämnet. Inledningsvis vill vi även ge en förklaring till hur vi resonerat i urvalet 

av bakgrundsforskning.  

Eftersom tekniken är ett ämne som beforskats i väldigt liten omfattning har vi 

valt att även ta med forskning som rör det naturvetenskapliga fältet. Vi 

motiverar detta med att dessa båda ämnesområden i den svenska skolan ofta 

tänks ihop och arbetas med under en gemensam ram. Thomas Ginner (1996) 

talar om detta fenomen som att de båda ämnena flyter ihop till ett område, 

man talar om ”naturvetenskapåteknik”. Detta är naturligtvis inte helt 

oproblematiskt eftersom tekniken skiljer sig från naturvetenskapen på många 

sätt. Dock anser vi att de båda ämnena har ett i grunden liknande arbetssätt, 

till exempel med många praktiska inslag. Dessutom menar vi att lärare ofta har 

en liknande inställning och attityd till de båda ämnena.  

Varför teknik i förskolan? 

Argument som att allt för få ungdomar väljer tekniska utbildningar och att vi 

därför behöver stärka undervisningen inom teknik i skolan hörs ofta i politiska 

och samhällsekonomiska sammanhang. Dessa perspektiv är inte tillräckliga 

menar Bjurulf (2013) som argumenterar för att barn (och vuxna) behöver 

tekniska kunskaper framförallt av personliga skäl. Hon påpekar att tekniken 

utgör en viktig grund för i stort sett alla områden av vår vardag och omger oss 

på ett alltomfattande sätt i vår omvärld. Därför behövs kunskaper i och om 

teknik för att man ska kunna ta sig fram i och förstå den vardag vi lever i. I och 

med detta spelar förskolan en viktig roll för att lägga grunden för intresse och 

kunskap om teknik redan mycket tidigt i barns liv. 

Vad är teknik? 

Vi upplever att teknik kan vara ett svårdefinierat begrepp. För att skapa en 

bild av dess innebörd kommer vi här att presentera några definitioner av 

teknik. Vi kommer även försöka reda ut vad teknikämnet inom skolan och 

förskolan kan vara med utgångspunkt i forskning inom området teknik-

didaktik. 

Olika definitioner 

I Svenska Akademins Ordbok ges en förklaring till betydelsen av ordet teknik. 

Vi har sammanfattat det vi ser som viktigt i följande citat. 
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… av latinets technicus (konstfull, till konst hörande) 

1)  (lära om eller behärskande av) tillvägagångssätt som används 

vid utövandet av verksamhet som kräver särskild färdighet eller 

utbildning; konstfärdighet; särskilt i fråga om hantverk och 

dylikt; t.ex. restaureringsteknik 

a)  i fråga om konstnärlig verksamhet; t.ex. oljemålnings-teknik 

b)  i fråga om idrott; t.ex. ryggsimsteknik  

2) metoder eller verksamhet som bygger på naturvetenskaplig 

kunskap och utnyttjar denna hantverksmässigt eller industriellt 

(särskilt med tanke på sådana metoder i motsatsförhållande till 

naturen eller det mänskliga); system av sådana metoder; 

ingenjörsvetenskap, ingenjörskonst; radioteknik, styrteknik 

OSA-projektet Svenska akademien (1997-) 

(egen redigering) 

Enligt den första delen i denna definition kan tekniken ses som ett görande 

eller en färdighet, en teknisk kunnighet. Den andra delen beskriver tekniken 

som ett tillämpande av naturvetenskap samt olika aspekter av industriell 

teknik. För att problematisera betydelsen av begreppet ytterligare väljer vi att 

ta med ett citat ur Nationalencyklopedin.  

… av grekiska techniko´s (konstfärdig, hantverksmässig; 

konstgjord), av te´chnē (konst, hantverk)  

Sammanfattande benämning på alla människans metoder att 

tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska 

föremål. Föreställningen att all teknik är tillämpad 

naturvetenskap är missvisande. Naturvetenskaplig kunskap har 

ofta uppstått ur tillämpad teknik 

NE.se (2000-). (egen redigering) 

Denna definition ifrågasätter synen att all teknik skulle vara tillämpad 

naturvetenskap. Här vill man istället poängtera att tekniken är bredare än så. 

Man pekar på människans vilja att tillfredsställa sina önskningar som grund 

för teknikens uppkomst och man beskriver tekniken som användandet av 

fysiska föremål. Även denna definition kan vara problematisk, vilket följande 

citat visar på. 

Teknik är allt det människan sätter mellan sig själv och sin 

omgivning för att uppfylla olika behov samt de kunskaper och 

färdigheter hon utvecklar och förvaltar i denna problemlösande 

process.  

Thomas Ginner (1996, s. 22) 

Utifrån detta synsätt blir tekniken ett medvetet görande utifrån människans 

strävan att lösa problem i sin omvärld. Med denna tolkning begränsas inte 

tekniken till användandet av fysiska föremål utan omfattar hela människans 

strävan att uppnå bättre förhållanden. Teknik kan enligt Ginner alltså vara 

även mentala kunskaper och färdigheter. 
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Teknik i skola och förskola 

Veronica Bjurulf (2011) poängterar att teknikämnet i den svenska skolan är ett 

relativt nytt ämne och att det är en av orsakerna till att det kan vara svårt att 

definiera vad som menas med teknik. Att behandla teknikens alla aspekter i 

skolan är en omöjlighet och därmed behövs ett urval av innehållet i 

teknikundervisningen (på samma sätt som urval görs inom skolans övriga 

ämnen, skolämnet historia är t.ex. inte detsamma som hela världshistorien). 

Ginner (1996) pekar på svårigheter i detta urval, eftersom en allt för snäv 

avgränsning riskerar att ta tekniken ur sitt sammanhang och därmed göra den 

ointressant och utan mening. Urvalet måste utgöras av allmängiltiga aspekter 

av teknik men för att göra ämnet begripligt och meningsfullt för eleverna 

måste urvalet bottna i mer än endast krasst tekniska aspekter (t.ex. mekanik). 

Detta kan skönjas i kursplanen för teknik (Skolverket 2011) där aspekter som 

teknikens betydelse för individ, samhälle och miljö finns angivna i det centrala 

innehållet. Ginner menar att det finns ett behov av att lärare tillsammans 

kommunicerar definitioner av begreppet teknik och innebörder i skolämnet 

teknik för att synliggöra likheter och skillnader i uppfattning, detta i syfte att 

skapa en gemensam bild av vad ämnet kan innebära.  

Som nämnts tidigare är tekniken ett relativt nytt skolämne, först i och med 

läroplanen Lgr80 blev teknik ett obligatoriskt ämne för alla elever, dock 

utgjorde ämnet endast en del av No-ämnena. Tidigare, i Lgr62 och Lgr69 hade 

teknikämnet varit ett frivilligt tillvalsämne i grundskolans senare år (Bjurulf 

2011). Med Lpo94 fick tekniken en egen kursplan men den garanterade 

undervisningstiden i ämnet (800 timmar) delades med No-ämnena utan 

direktiv om hur timmarna skulle fördelas mellan ämnena. Denna timplan är 

densamma än idag (ibid.). Att teknikämnet är så pass nytt kan ses som såväl 

negativt som positivt för undervisningen. Brist på erfarenhet av teknikunder-

visning kan leda till en osäkerhet om undervisningens innehåll och 

arbetsmetoder. Bjurulf (ibid.) menar dock att detta kan vara en fördel eftersom 

varken lärare eller elever är låsta vid ett visst sätt att tänka kring 

teknikundervisningen vilket kan leda till ett mer flexibelt arbetssätt.  

Bjurulf (2011) tar upp lärarens utbildning, undervisningslokalerna och elev-

gruppens storlek som viktiga faktorer som kan främja eller begränsa teknik-

undervisningen. De flesta lärare saknar kompetens för undervisning inom 

teknikämnet. Detta är problematiskt menar Bjurulf eftersom de flesta lärare 

tenderar att undvika att undervisa i ämnen som de inte känner sig trygga 

inom. Tekniken har därmed hamnat i skymundan bakom No-ämnena, 

eftersom teknik och No-ämnena har en gemensam timplan på 800 timmar som 

kan fördelas hur som helst mellan ämnena.  

Också lokalerna har en stor betydelse för hur undervisningen kan bedrivas. 

Bjurulf pekar till exempel på att teknikundervisningen får andra förutsätt-

ningar i en verkstadslokal än i en NO-sal. Men även om en lokal för 

teknikundervisning saknas kan teknikundervinsingen bli lyckad, detta 

förutsätter dock, menar Bjurulf, att syftet med aktiviteten är tydligt för 
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eleverna. Det är viktigt att eleverna upplever att till exempel konstruktionen av 

ett objekt är meningsfullt, exempelvis något som de har användning för när 

det är färdigställt. Annars riskerar eleverna känna att teknikundervisningen är 

”på låtsas”. Vikten av att förmedla mål och syfte till eleverna påpekar även 

Gunilla Mattsson (2002). Med hjälp av observationer, intervjuer och enkäter 

bland elever, lärare och lärarstudenter i grundskolan har hon studerat hur 

tankar om teknik i skolan uttrycks. En av hennes slutsatser är att eleverna 

behöver få veta att och varför de arbetar med teknik i skolan. Mattsson har i 

sin forskning sett en osäkerhet bland eleverna om vad teknik innebär och ger 

även exempel på elever som inte upplever att de alls arbetat med teknik i 

skolan. En så enkel sak som att använda ordet teknik oftare menar Mattsson 

kan vara ett sätt att ge teknikämnet uppmärksamhet och betydelse och därmed 

ett mer synligt mål.  Även French (2004) visar på vikten av att lärare använder 

korrekta benämningar inom det ämne man undersöker. Detta för att barnen 

enklare ska kunna skapa förståelse för ämnet senare i skolåren och eftersom ett 

vidgat ordförråd gör det lättare för barnen att diskutera, resonera och 

reflektera kring ämnet. 

Elevgruppens storlek är också en viktig faktor för undervisningskvaliteten 

menar Mattsson (2002), undervisning i helklass kan lätt innebära en alltför 

ensidigt teoretisk undervisning. Bjurulf (2011) ser dock även en fördel med 

större grupper, hon pekar på variationen av idéer, tankar och lösningar som 

kan frodas i en sådan miljö, förutsatt att dessa tas tillvara.  

I förskolan handlar tekniken till stor del om ”vardagsteknik” menar Bjurulf 

(2013). Hon tar upp några exempel på vardagsteknik som läraren kan utforska 

tillsammans med barnen. Gungan, cykeln och pulkan är några roliga artefakter 

som är centrala i barnens vardag. Bjurulf (ibid.) betonar pedagogens roll att 

uppmärksamma barnen på olika varianter av dessa artefakter, detta för att visa 

för barnen att problem och behov kan lösas och tillfredsställas på olika sätt. 

Bjurulf (ibid.) varnar också för att tekniken kan bli så vardaglig att den blir 

osynlig. Hon menar att en vanlig uppfattning bland pedagoger är att olika 

typer av pyssel kan räknas som teknik (t.ex. byggande och konstruktion av 

olika slag, klippa och klistra etc.). För att dessa aktiviteter ska kunna kallas 

teknik, menar hon att det måste finnas ett uttalat tekniskt syfte med 

aktiviteten, den måste vara problemlösande eller syfta till att uppfylla ett 

behov. Är aktiviteten främst ett tidsfördriv menar Bjurulf att den ska kallas 

pyssel. 

Tidigt lärande 

De turkiska forskarna Feyza T. Erden och Sema Sönmez (2010) har i en studie 

undersökt förskollärares attityder till undervisning i naturvetenskap. Syftet 

med studien var att undersöka hur förskollärares utbildning inom och 

förhållande till naturvetenskap påverkade frekvensen av naturvetenskapliga 

aktiviteter i verksamheten. En viktig utgångspunkt i studien är tanken att en 

tidig start av undervisning i naturvetenskap gör att barnen kan få en bättre 

förståelse för ämnet vilket kan vara till stor nytta senare i livet. Denna 
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uppfattning styrks även av Lucia French (2004) som menar att barn redan från 

mycket tidig ålder aktivt strävar efter att förstå sin omvärld, hon menar att 

detta kan bero på att barn är biologiskt programmerade att utforska och 

undersöka sin omgivning. Detta bör enligt French (ibid.) tas tillvara i 

förskolan. Hon menar att förskolepedagogerna ska arbeta på ett utforskande 

sätt tillsammans med barnen och ge det stöd och den vägledning som barnen 

behöver för att vinna ny kunskap om sin omvärld. 

Både French (2004) och Erden & Sönmez (2010) menar alltså att kunskap och 

intresse för olika fenomen eller ämnesområden grundläggs redan i mycket 

tidig ålder. Även Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson har forskat 

mycket kring barns tidiga lärande. Något de särskilt betonar är att förskolan 

behöver möta barnet där det befinner sig. Genom att utgå ifrån barns 

erfarenheter och fånga upp deras intressen i stunden kan pedagogerna i 

förskolan på ett lekfullt sätt integrera lärande i vardagen. (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2003)  

Progression i undervisningen 

För att stimulera barns och ungdomars intresse och kunskap för 

naturvetenskap och teknik genomfördes en utredning för att ta fram en 

handlingsplan för att utveckla och förbättra undervisningen i ämnena 

naturvetenskap och teknik, ”Notlyftet” (Andersson et al. 2005). Något som 

framhålls i utredningen är synen på kunskap som en konstruktion, det vill 

säga att ny kunskap bygger på tidigare erfarenheter och kunskaper. Detta 

fenomen kallar författarna ”kunskapsbygge”. Genom att lägga upp 

undervisningen med en progression (med progression i skolans värld menas en 

gradvis stegring av undervisningen för att utveckla lärandet), från enklare och 

mer grundläggande aspekter av tekniska och naturvetenskapliga fenomen i 

yngre åldrar för att allteftersom barnen kommer längre i sin skolgång utveckla 

och fördjupa undervisningen, kan intresse och förståelse för ämnesområdena 

skapas och bibehållas genom skolans olika stadier.  

Lärares attityder och ämneskunskaper 

Erden och Sönmez (2011) visar i en studie att förskollärares attityder till 

naturvetenskap spelar en viss roll för omfattningen av naturvetenskapligt 

relaterade aktiviteter i verksamheten, lärare med en positiv attityd till ämnet 

tenderade att arbeta med naturvetenskap oftare än lärare som har en negativ 

bild av ämnet. Dock kunde forskarna inte se någon koppling mellan lärares 

attityder och deras utbildning i ämnet. Deras resultat visade heller inte på att 

naturvetenskaplig utbildning påverkade förskollärarnas undervisning 

nämnvärt. Andersson et al. (2005) menar däremot att förskollärare bör ha 

kunskaper om teknik och teknikundervisning för att möjliggöra lärande redan 

i förskolan. De menar att tekniska kunskaper är en bristvara bland 

förskollärare. Vidare menar de också att det finns ett motstånd mot och en 

rädsla för teknik bland många förskollärare vilket också kan vara ett resultat 

av okunskap. Efter intervjuer med försskollärare, lärarstudenter och 
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lärarutbildare samt studier av tidigare forskning har man dragit slutsatsen att 

kompetensutveckling behövs och efterfrågas inom teknikämnet.  

 

Bodil Sundberg och Christina Ottander (2013) har studerat förskollärar-

studenters kompetens i och attityder till undervisning inom naturvetenskap 

och hur dessa förändras/utvecklas under utbildningen. Enligt deras resultat 

utvecklades studenternas attityder till, självförtroende inom och kunskaper om 

naturvetenskaplig undervisning genom hela studietiden. Efter intervjuer med 

studenterna framkom att de kände sig väl förberedda för och ivriga att bedriva 

naturvetenskaplig verksamhet i sitt yrkesliv. Forskningen visar dock att detta 

inte hade någon större betydelse för hur de som nyutexaminerade bedrev sin 

verksamhet. Sundberg och Ottander (ibid.) förklarar detta genom att beskriva 

ett tanke- och handlingsmönster inom förskolan som aktivt motarbetande av 

”skolkultur” i syfte att beskydda barnen från ”skolan”. Sundberg och Ottander 

(ibid.) menar att denna struktur inom förskolan behöver problematiseras för 

att barnen ska få möjlighet att ta del av ”skol”ämneskunskaper redan i tidig 

ålder. 

Slutsatsen vi kan dra är att lärares attityder till teknik och naturvetenskap 

tycks spela en större roll för ämnesundervisningen än lärarnas utbildning. 

Forskningen antyder även att en stor osäkerhet finns bland lärare inför ämnen 

som naturvetenskap och teknik. För att komma till rätta med förskolans 

informella strukturer av motstånd mot skolkunskap behöver dessutom ett 

omfattande förändringsarbete bedrivas. (Sundberg & Ottander, 2013) 

Behov av arbetsmaterial och didaktisk kunskap 

Osäkerheten bland lärarna inom ämnena teknik och naturvetenskap gör att 

flera forskare förespråkar tydligare riktlinjer för hur arbetet kan bedrivas. För 

att undervisningen inom naturvetenskap i förskolan ska ske på ett sätt som 

gynnar barnen behövs material som hjälper förskollärarna i planeringen av 

aktiviteter menar French (2004). French beskriver i sin artikel ett arbetsmaterial 

om naturvetenskap för förskoleverksamhet. Materialet är utarbetat för att 

passa små barns behov och tydligt strukturerat för att underlätta för 

förskollärarna att organisera verksamheten. French (ibid.) pekar på fördelarna 

med material som detta, både för att hjälpa lärarna i planering och 

genomförande av verksamheten och för att erbjuda barnen en likvärdig, 

stimulerande och innehållsrik verksamhet. Också Erden och Sönmez (2010) 

menar att det borde finnas dokument som ger tydliga exempel på hur 

förskollärare kan arbeta, men även att studenter behöver få en grund av 

erfarenheter att stå på. De poängterar att utbildningen inte bara ska ge 

studenterna teoretisk ämneskunskap utan också en kunskap om att undervisa i 

ämnet. Detta kan leda till att förskollärarna får ökad kunskap och medvetenhet 

om naturvetenskap och en förbättrad undervisningsförmåga och därmed 

förmåga att kunna ta ner naturvetenskapen till en nivå som passar förskolan. 

Appelton (2003) har i en studie av lågstadielärarstudenter kunnat påvisa 

positiva effekter av lärarutbildning där studenterna får utveckla både teoretisk 
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ämneskunskap och praktisk undervisningsmetodik. Detta kallas PCK 

(pedagogical content knowledge). Tack vare denna undervisning har 

studenterna även kunnat skapa sig en bank av bra aktiviteter som de kan 

använda sig av i sin undervisning, ett stöd av väl utarbetade och beprövade 

aktiviteter som Appelton menar är väldigt viktigt för självförtroendet hos 

studenterna när de ska börja jobba. Även Sundberg och Ottander (2013) påtalar 

fördelarna med PCK. De påpekar dock att effekterna av detta arbetssätt inte 

beforskats i en förskolekontext.  

Läroplaner 

Läroplanen för förskolan har två specificerade strävansmål för teknikämnet 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

… utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med 

hjälp av olika tekniker, material och redskap 

… utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och 

utforska hur enkel teknik fungerar.  

 Skolverket 2010, s. 10 

Vidare uttrycks att pedagoger i förskolan ska ansvara för att barnen stimuleras 

och utmanas i sitt intresse för teknik. 

Förskolläraren ska ansvara för *…+ att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för 

naturkunskap och teknik.  

Arbetslaget ska *…+ utmana barns nyfikenhet och begynnande 

förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, 

naturvetenskap och teknik. 

 Skolverket 2010, s. 11 

Det är tydligt att tekniken ses som ett viktigt område för förskolan att arbeta 

med. Förskolans huvudsakliga uppgift är att barnen utvecklas inom området.  

Detta ska ske genom ett utforskande arbetssätt som bygger på barnens 

intressen och nyfikenhet för ämnet. Undervisningen i förskolan ska lägga 

grunden för barnens förståelse, förmåga och kunskap. Man kan se att 

formuleringarna antyder ett fokus på praktiska aspekter av teknik. Barnen ska 

bygga, konsturera, urskilja och utforska. Teknikens teoretiska och sociala 

aspekter uttrycks inte på ett konkret sätt i förskolans läroplan. 

För att få en progression över vad teknikundervisningen genom hela skol-

systemet bör innehålla och syfta till är det även av intresse att studera 

grundskolans läroplansformuleringar gällande teknik. Kursplanen för teknik i 

grundskolan (Lgr11, Skolverket 2011a) är betydligt mer preciserad och mer 

omfattande än Lpfö98. Där ges en beskrivning av syftet med teknik-

undervisningen, liksom dess centrala innehåll och kunskapskrav. 

Beskrivningen är uppdelad på årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9 med stegrande 

innehåll, samt med kunskapskrav för årskurs sex och nio. Syftet med 

teknikundervisningen sammanfattas i grundskolans läroplan på följande sätt: 
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Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna samman-

fattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån 

ändamålsenlighet och funktion,  

• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och 

utarbeta förslag till lösningar,  

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,  

• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, 

samhälle och miljö, och  

• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur 

tekniken har förändrats över tid 

 Skolverket 2011a, s. 269 

Dessutom finns ett kommentarmaterial (Skolverket, 2011b) som hjälp för lärare 

att tolka innehållet vid utformandet av undervisningen. I kommentar-

materialet ges dessutom en grundläggande definition av vad teknik är och hur 

skolämnet teknik kan förstås.  

Det finns flera möjliga sätt att beskriva vad teknik är. I vid 

mening kan teknik ses som ett resultat av människans strävan 

efter att förbättra och trygga sina livsvillkor. De första enkla 

redskapen och de moderna tekniska systemen byggdes med 

syfte att förenkla livet för människor. Men teknik skapas ibland 

även i destruktivt syfte. 

Teknikens område är de konstgjorda och människoskapade 

föremålen och de aktiviteter som är förknippade med dem. Det 

är dels de materiella tingen, verktygen, maskinerna och 

systemen som förstärker eller ersätter vår fysiska förmåga, dels 

allt det vi inte kan ta på som till exempel datorprogram och spel 

som förstärker eller ersätter vår kognitiva förmåga.  

*…+ 

I skolämnet teknik finns inslag av både praktik och teori. Olika 

kunskapsformer är snarare varandras förutsättning än varandras 

motsatser. Praktiskt och teoretiskt arbete i förening innefattar 

också det sociala sammanhang i vilket det kommer till uttryck, 

exempelvis i förståelsen för teknikens roll i samhället under olika 

tidsperioder. Oavsett om en teknisk lösning kommer till genom 

upptäckter eller genom utvecklig av gammal teknik, utgår den 

från ett problem eller behov. *…+ Det är utifrån denna syn på 

teknik som skolämnet teknik är uppbyggt. 

Skolverket 2011b, s. 6-7 

I kommentarmaterialet belyses även vikten av en tydlig progression från 

skolår ett till och med nionde klass. Från enklare och mer grundläggande 

aspekter av teknikens område i tidiga åldrar till ett alltmer avancerat och 

problematiserande arbetssätt i den senare delen av grundskolan. Man belyser 

även poängen med att liknande studieobjekt återkommer genom elevernas 

skolgång. Man kan till exempel tänka sig att konstruktion av bilar förekommer 

i såväl ettan till trean, fyran till sexan som i sjuan till nian, men med ökade 

krav på självständighet i arbetet, en stegring i inslagen av tekniska 
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komponenter och en ökad reflektion kring arbetsprocessen. Undervisningen i 

de tidiga åldrarna bör framförallt syfta till att ämnet blir en positiv upplevelse 

som grundar sig i vardagsnära situationer. Man tar även upp vikten av att 

eleverna lär sig korrekta begrepp och att dessa används på ett naturligt sätt i 

undervisningen. 

Den kanske största skillnaden mellan Lpfö98 och Lgr11, förutom 

omfattningen, är att läroplanen för förskolan har mål att sträva mot medan 

läroplanen för grundskolan har mål att uppnå för eleverna. Förskolans syfte 

blir således att skapa förutsättningar för att alla barn utvecklas på ett för dem 

optimalt sätt, vilket leder till ett mer verksamhetscentrerat arbetssätt jämfört 

med grundskolan som är förelagd att arbeta mot att alla elever uppnått samma 

kunskapsmål i slutet av årskurs sex och nio. 

Ämnesintegrering 

Inom förskolan finns en lång historia av tematiskt arbete där olika 

arbetsområden kombineras och arbetas med under längre perioder, ofta till 

stor del utifrån barnens intressen, behov och erfarenheter. I grundskolans 

läroplan Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) framhölls ämnesintegrering (sam-

undervisning av olika ämnen) som en viktig del i skolans verksamhet. Studier 

har gjorts över för- och nackdelar med ämnesintegrering. Det har uttalats att 

elevernas ämneskunskaper riskerar att bi sämre när eleverna inte får gå på 

djupet på samma sätt som vid separat ämnesundervisning. Samtidigt har 

fördelar lyfts fram med att ämneskunskaper sätts i mer naturliga sammanhang 

vid integrerad undervisning (Se t.ex. Persson, Ekborg & Garpelin 2009). French 

(2004) har i sin forskning sett att man i förskolan ofta och på ett naturligt sätt 

integrerar ämnen med varandra. Hon menar att ämnesintegrering kan bidra 

till att ge barnen en bredare förståelse genom att ämnet ses ur flera olika 

perspektiv och i olika sammanhang. 
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Syfte  
Syftet med denna studie är att studera förskollärares och grundskollärares 

förståelse av begreppet teknik, och deras tankar om vad ämnet teknik kan 

innebära i pedagogisk verksamhet. Detta i syfte att undersöka om 

förskollärares och grundskollärares uppfattningar om teknikämnet 

överensstämmer med varandra och med formuleringar om teknik i förskolans 

och grundskolans styrdokument. 

Frågeställningar  

1. Hur beskriver pedagoger i förskola och grundskola sin uppfattning av 

innebörden i begreppet teknik? 

2. Hur beskriver pedagoger i förskola och grundskola sitt arbete med ämnet 

teknik?  

3. Hur förhåller sig, till varandra, pedagogers i förskola respektive 

grundskola, uttalanden om vad teknik kan vara? Som begrepp? Som 

skolämne? 

 Finns en röd tråd mellan hur pedagoger i de båda skolformerna beskriver 

begreppet och ämnet teknik? 
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Metod  
Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) för fram att den kvalitativa 

forskningsintervjun ”försöker förstå världen utifrån undersökningsperson-

ernas synvinkel”, samt att ”den är en intervju där kunskap konstrueras i 

interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade.” (s.17-18). Syftet är 

alltså att söka förståelse för hur den intervjuade ser på aspekter i sin omvärld  

Man kan således förstå den kvalitativa forskningsintervjun som en metod för 

att nå och beskriva personers uppfattningar om ett visst fenomen vid en viss 

tidpunkt och i ett visst sammanhang. 

I vår studie har vi inspirerats av en fenomenografisk forskningsansats (se t.ex. 

Marton & Booth, 2000), här följer en mer ingående beskrivning av vårt 

arbetssätt.  

Urval och tillvägagångsätt 

Som Kvale och Brinkmann (2009) påpekar är det inte direkt avgörande för en 

intervjustudies kvalitet att ha så många intervjupersoner som möjligt. Däremot 

menar de att forskaren bör genomföra så många intervjuer som behövs för att 

studien ska nå sitt syfte. För många intervjuer kan enligt Kvale och Brinkmann 

(ibid.) leda till att forskaren drunknar i information medan för få intervjuer kan 

ge ett för tunt resultat där viktiga aspekter inte blir synliggjorda på grund av 

att forskaren inte fått möjlighet att ta del av ett tillräckligt mångfacetterat 

material. Utifrån detta bestämde vi oss att utgå ifrån ett fåtal intervjuer för att 

senare komplettera med fler vid behov. Detta ledde till att vi genomförde fem 

intervjuer, varav tre stycken var med förskollärare och två med grund-

skollärare i årskurs ett till tre.  

För att ta kontakt med potentiella intervjupersoner på ett respektfullt sätt valde 

vi att börja med att via epost skicka ut en inbjudan till medverkan där vi 

presenterade oss själva och vår studie, (se Bilaga 1). I brevet ingick en ytlig 

beskrivning av studieområdet, vi berättade att vi planerade att spela in 

intervjuerna, att all information skulle behandlas på ett konfidentiellt sätt samt 

att vi avsåg att höra av oss på telefon inom några dagar för att ta reda på om 

det fanns intresse att delta i studien. När vi så började ringa runt till de 

aktuella förskolorna upptäckte vi att detta förfaringssätt inte skulle fungera. 

Många av förskolorna tackade direkt nej till medverkan. För att komma i 

kontakt med så många intervjupersoner som vi behövde fanns inte tid att 

skicka ut nya mail. Därför valde vi att ringa till förskolorna direkt. Vid 

telefonkontakten märktes tydligt att många av de pedagoger vi pratade med 

reagerade på ett negativt sätt när vi nämnde vårt forskningsområde. Några 

bad oss återkomma vid ett senare tillfälle för att de hade tid att fundera och 

prata ihop sig om beskedet. Flera pedagoger hänvisade oss direkt till andra 

personer på förskolan med motiveringen att dessa andra var mer insatta i 

ämnet eller (som vi upplevde det) hade ett större intresse för teknik. Vi fick vid 
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flera tillfällen betona att vi inte var ute efter ”teknikexperter” utan snarare var 

intresserade av en bredare attitydfördelning gentemot ämnet. Här vill vi därför 

betona att urvalet av informanter kan vara snedfördelat med en övervikt mot 

personer med ett större intresse för teknikämnet vilket kan ha påverkat 

resultatet av studien. 

På förhand var vi intresserade av att få en bred spridning av förskollärare till 

vår studie. Detta för att representationen av attityder, åsikter, tankar och 

erfarenheter skulle bli så jämnt fördelad som möjligt bland informanterna. Vi 

ville ha pedagoger som arbetade med barn i olika åldrar. Vi såg också gärna ett 

deltagande av pedagoger av båda könen, även om vi förstod att det kunde bli 

svårt att hitta manliga förskollärare på grund av deras underrepresentation i 

förskolan. Vi såg också gärna att de deltagande pedagogerna var av olika 

åldrar samt hade olika lång erfarenhet av arbete i förskolan. Dessutom var vi 

intresserade av att ha representanter från såväl kommunal som 

privat/kooperativ verksamhet. Vidare ville vi gärna ha ett deltagande av 

förskolor från både stad och landsbygd.  

I urvalet av grundskollärare till studien valde vi att koncentrera oss till lärare i 

årskurs ett till tre för att inte göra studien allt för omfattande. Vid urvalet av 

grundskollärare valde vi att söka två grundskollärare från skilda kommun-

delar.  

Av de tre förskollärarna var samtliga kvinnor. Alla jobbade på kommunala 

förskolor i samma kommun, dock i skilda rektorsområden. Den första hade 

arbetat som förskollärare i 23 år och jobbade på en avdelning med barn i 

åldern ett till två år. Den andra hade jobbat i 26 år och arbetade med barn 

mellan två och tre år. Den tredje hade jobbat inom förskolan i tio år, men som 

utbildad förskollärare i tre år och jobbade med barn som var tre till fyra år 

gamla. Av de två grundskollärarna var en man och en kvinna, båda var 

utbildade för årskurs ett till sju. Den kvinnliga läraren hade arbetat i 20 år och 

den manliga i 18 år. Båda hade någon form av vidareutbildning inom 

naturvetenskap och teknik. 

Avväganden inför datainsamling 

Kvale och Brinkmann (2009) tar upp olika exempel på hur man kan 

dokumentera intervjuer. De pekar på fördelarna med att på något sätt spela in 

intervjuerna, med diktafon eller videokamera. Med båda alternativen är det 

lätt att gå tillbaka och höra samtalet gång på gång. Viktiga detaljer som 

tonläge, pauser och engagemang finns dokumenterat på ett helt annat sätt än 

vid användandet av löpande anteckningar. En extra fördel med videoinspelat 

material är att man dessutom bevarar intervjupersonernas kroppsspråk och 

gester. Däremot finns nackdelar med dessa metoder. Detta lyfts av Alan 

Bryman (2011), han menar att intervjupersoner ofta upplever att bli inspelade 

som obehagligt vilket kan leda till att intervjupersonen hämmas av närvaron 

av en diktafon eller videokamera. Dock menar vi, bör man kanske vara extra 

eftertänksam innan man använder en videokamera. Genom att under eller 

direkt efter intervjun göra stödanteckningar om hur intervjusituationen 
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upplevts kan dock bristerna med att använda endast diktafon vägas upp. Av 

den anledningen hade vi alltid penna och papper tillhands under intervjuerna. 

Korta anteckningar kan dessutom vara ett bra sätt att minnas följdfrågor man 

vill ställa vid ett senare tillfälle under intervjun. 

Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att som intervjuare inte vara för 

styrande, detta eftersom respondenten i så stor utsträckning som möjligt ska 

ges utrymme att uttrycka sina egna uppfattningar. Risken med att som 

intervjuare ställa ledande frågor eller på annat sätt uttrycka sin egen 

uppfattning är att respondenten kan färgas av detta och inte tillfullo uttrycka 

sina personliga tankar. Viss mån av styrning kan dock vara nödvändigt för att 

avgränsa studieområdet, och för att försäkra sig om att intervjupersonernas 

uttalanden är relevanta för forskningen. (Bryman, 2011). Mot denna bakgrund 

valde vi att inför intervjuerna utarbeta en intervjuguide (se Bilaga 3 & Bilaga 4) 

med en variation av frågor som speglar vårt område. Intervjuguiden är inte 

avsedd att följas till punkt och pricka utan som ett stöd för att försäkra sig om 

att intervjuerna håller sig till ämnet.  

Kvale & Brinkmann (2009) för fram att intervjuandet kan ses som ett hantverk, 

de menar att metoder för intervjuande visserligen är viktiga att kunna men att 

en intervjuare som inte är förtrogen med intervjuandets konst och hantverk 

kan läsa hur mycket metodlitteratur som helst utan att bli en skicklig 

intervjuare. De lyfter fram övning och erfarenhet som nödvändigheter för att 

bli en skicklig intervjuare.  

Kvale och Brinkmann (2009) betonar att det är viktigt att komma ihåg att 

maktbalansen i en intervjusituation inte kan jämföras med den vid ett vanligt 

samtal.  Vid en forskningsintervju har forskaren i förväg bestämt ämnet för 

samtalet och kanske till och med förberett frågor som respondenten förväntas 

svara på vilket leder till en enkelriktad dialog där samtalet sker på 

intervjuarens villkor. Intervjun har dessutom ett syfte att förse forskaren med 

information som forskaren senare har tolkningsmonopol på, respondenten kan 

därmed i värsta fall känna sig både utnyttjad och maktlös.  

Utförande av datainsamling 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. Under intervjuerna 

var vi båda närvarande. Tanken med detta var att en av oss skulle ha 

huvudansvaret för själva intervjun medan den andra iakttog och förde 

anteckningar samt ställde följdfrågor när det behövdes. 

Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser, alla pedagoger 

utom en av grundskollärarna valde att genomföra intervjuerna under arbetstid 

vilket kan ha påverkat situationerna på ett negativt sätt eftersom pedagogerna 

kan ha känt en stress och ett behov av att återvända till verksamheten. Den av 

lärarna som valde att ta emot oss utanför sin arbetstid hade en buss att passa 

så även i det fallet kan situationen ha påverkats negativt. Det ska dock nämnas 

att pedagogerna själva valde både tid och plats för intervjuerna. 
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Samtliga intervjuer inleddes med att vi frågade om det var okej att vi spelade 

in intervjun samt om intervjupersonen undrade över något innan vi började. 

Intervjuerna inleddes med några korta frågor om personens utbildning och 

arbetserfarenhet i skolan. Bakom detta låg ett tvådelat syfte, dels ville vi veta 

lite om intervjupersonernas bakgrund i grundskolan/och förskolan och dels 

ville vi få igång samtalet på ett bra sätt. Sonja Kihlström (2007) menar att det är 

viktigt att ”bryta isen” i intervjuns inledning. Detta för att få ut så mycket som 

möjligt av intervjun.  

Bearbetning av material 

Bearbetningen och analysarbetet vid kvalitativa studier beskrivs av såväl Kvale 

& Brinkmann (2009) som Bryman (2011). När insamlingen av data är 

genomförd är det viktigt att så fort som möjligt inleda arbetet med att 

transkribera (skriva ut) intervjuerna. Detta bör göras ordagrant och gärna med 

kommentarer om intervjupersonernas ansiktsuttryck, ljud (som t.ex. suckar 

och skratt), sinnesstämning, kroppsspråk etc. Detta är ett mycket tidskrävande 

arbete. Efter transkriberingen påbörjas bearbetningen av materialet. Genom att 

läsa igenom intervjuerna gång på gång framträder vissa mönster i det 

intervjupersonerna har uttryckt. Dessa mönster granskas och ställs mot 

varandra för att visa på likheter och skillnader i det som de olika personerna 

sagt och i det som samma person har sagt vid olika tillfällen. Dataanalysen av 

kvalitativa forskningsintervjuer beskrivs av både Kvale & Brinkmann och 

Bryman (2011) som ett arbete där forskaren tar sig allt djupare in i 

intervjupersonens uttalanden genom att steg för steg granska dessa för att söka 

svar på sina forskningsfrågor. Granskningen ska genomföras på ett 

förutsättningslöst sätt och med en strävan efter att egna tankar och värderingar 

inte ska påverka slutsatserna. Detta för att skapa förutsättningar för att 

respondenternas uppfattningar synliggörs på ett så korrekt sätt som möjligt. 

Inom kvalitativ forskning skapas vanligtvis teorier om det undersökta 

fenomenet först efter att det empiriska materialet samlats in och granskats 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Detta för att det förutsättningslösa förfarande som 

beskrivits ovan ska vara möjligt. Att fullständigt lämna sig själv och sina 

tankar och värderingar utanför arbetet är emellertid i princip en omöjlighet, 

eftersom all sinnesförnimmelse och allt tankearbete förutsätter någon form av 

värdering och tyckande. Det är med andra ord inte möjligt att fullständigt 

lämna sig själv och sina tankar utanför den tolkande processen, vilket innebär 

att forskaren alltid kan sägas vara en del av det resultat som till slut mynnar ur 

forskningsprocessen. 

Transkriberingen av intervjuerna skedde i enlighet med Kvale och Brinkmanns 

(2009) rekommendationer. Utskrivningarna av intervjuerna gjordes en kort tid 

efter intervjuerna för att viktiga aspekter inte skulle falla i glömska. 

Intervjuerna transkriberades till största delen ord för ord, men i inledningen 

och avslutningen av intervjuerna frångick vi det förfarandet till viss del 

eftersom det där inte framkom någon viktig information. Dessutom lyssnades 

intervjuerna igenom flera gånger innan vi började analysarbetet. Vid flera 
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tillfällen diskuterade vi tillsammans kring innehållet i intervjuerna, vilket var 

ett effektivt sätt att ”gå på djupet” i intervjuerna, ställa dem mot varandra och 

fundera kring pedagogernas uppfattningar. Transkriberingarna skrevs sedan 

ut på papper för att bearbetas. Vi började med att färgkoda informanternas 

uttryck efter hur de svarat på frågorna. Därefter inleddes arbetet med att 

bearbeta intervjupersonernas uttalanden. Vi sökte efter likheter och skillnader i 

intervjupersonernas uttalanden för att se om det fanns en gemensam kärna i 

pedagogernas uppfattningar av teknik. I tolkningsarbetet har vi försökt att nå 

den underförstådda meningen bakom de direkta orden i respondenternas 

uttalanden. För att göra detta skapade vi oss inledningsvis en allmän 

uppfattning av pedagogernas uppfattningar genom att ganska ordagrant tolka 

deras uttalanden. Därefter försökte vi att vinna en djupare förståelse för 

innebörden i det sagda genom att ställa intervjupersonens olika uttalanden 

mot varandra för att på så vis sammanställa olika aspekter av personens 

uttryck till en mer övergripande bild av personens uppfattningar.  

Tillförlitlighet inom kvalitativ forskning 

Validitet inom kvalitativ forskning kan sägas innebära att forskningen 

undersöker det den säger sig undersöka. Alltså att det finns en samstämmighet 

mellan undersökningens slutsatser och det material forskaren har samlat in, 

det vill säga att resultatet tydligt grundar sig på de intervjuer, observationer 

eller andra källor som forskaren bygger sin forskning på. Ett problem med 

kvalitativ forskning är huruvida forskningsresultaten går att generalisera till 

andra sammanhang. Detta eftersom den kvalitativa forskningen i så stor 

utsträckning bygger på enskilda individers uttalanden, beteenden och 

upplevelser. (LeCompte & Goetz, refererat i Bryman 2011, kap. 15)  

Reliabilitet, det vill säga pålitlighet i kvalitativ forskning tillses genom att 

forskaren på ett tydligt och noggrant sätt beskriver sitt tillvägagångssätt och de 

yttre förutsättningar som föreligger studien. Eftersom kvalitativ forskning i så 

stor utsträckning bygger på enskilda individer och deras uppfattningar, samt 

påverkas i hög grad av forskarens närvaro under insamling och bearbetning av 

data kan replikering av en kvalitativ studie vara svårt att uppfylla. För att en 

annan forskare ska kunna upprepa en kvalitativ studie på ett tillförlitligt sätt 

behöver denne därför ”gå in i en liknande social roll som den första forskaren” 

(LeCompte & Goetz, refererat i Bryman 2011, s.352).  

En fråga man kan ställa sig är huruvida det är önskvärt att generalisera eller 

upprepa kvalitativa studier. I och med att syftet med den kvalitativa 

forskningen är att beskriva hur specifika individer upplever specifika 

situationer eller fenomen kan man se det som irrelevant om resultaten kan 

representera folk i allmänhet eller ens en grupp av människor (i vårt fall 

pedagoger inom förskolan). Bryman (2011) beskriver några alternativa sätt att 

avgöra kvalitet i kvalitativ forskning. Han refererar bland annat till Lincoln & 

Guba som menar att den kvalitativa forskningen behöver egna sätt att avgöra 

kvaliteten, tillförlitlighet och äkthet. Eftersom den kvalitativa forskningen 

syftar till att lyfta fram det specifika i situationer, beteenden, uppfattningar 

mm. menar de att tillförlitlighet och äkthet bör beaktas inom den enskilda 
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forskningsprocessen. Därför bör kvalitativa studier fokusera trovärdighet i 

tolkningen av materialet, detaljrikedom i beskrivningar av kontexter och 

tillvägagångssätt för att skapa förståelse för den specifika kontexten, öppenhet 

och insyn i samtliga faser av processen, forskarens objektivitet i förhållande till 

materialet för att inte påverka resultatet med sina egna värderingar. Vidare, 

menar Lincoln & Guba, bör forskaren även vara medveten om och ställa sig 

frågande till forskningens konsekvenser för de medverkande personerna och 

för den grupp av människor som berörs av forskningen.  

Etiska överväganden  

I arbetet med studien har vi följt Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 

principer och riktlinjer, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet, nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). För att tillgodose infor-

mationskravet meddelade vi intervjupersonerna på förhand om studiens syfte 

och genomförande. Samtliga informanter fick informationen både muntligt, 

via telefon, och skriftligt via epost. Efter att intervjupersonerna informerats om 

upplägget frågade vi om de var intresserade av att delta i studien, de 

informerades även om att de när som helst innan eller under intervjuerna hade 

rätt att avbryta deltagandet. På detta sätt tillgodosågs samtyckeskravet.  Alla 

personuppgifter har behandlats konfidentiellt, vilket också informanterna 

informerades om. Vid transkribering och analys kodades personuppgifterna 

för att minimera risken för att dessa skulle hamna i orätta händer. För att 

tillgodose konfidentialitetskravet har vi även valt att inte nämna namnet på 

kommunen där studien genomförts. Nyttjandekravet tillgodosågs genom att 

det insamlade materialet inte använts eller kommer att användas i något annat 

sammanhang än till denna studie. Vetenskapsrådet rekommenderar att 

intervjupersonerna erbjuds ta del av de resultat forskningen leder till, av 

denna anledning tillfrågades samtliga intervjupersoner efter intervjuerna om 

de var intresserade av att få en kopia av uppsatsen. 
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Resultat 
I den här delen av uppsatsen kommer vi att prestentera bearbetningen av det 

empiriska materialet. Vi har valt att dela in presentationen i tre delar. Först 

kommer en beskrivning av förskollärarnas och grundskollärarnas uppfatt-

ningar om vad begreppet teknik innebär. Därefter presenterar vi de olika 

pedagogernas uppfattningar om vad teknik kan innebära i en förskole- 

respektive en grundskolekontext, det vill säga hur de anser att man kan arbeta 

med teknikämnet. Slutligen kommer en beskrivning av hur pedagogerna 

upplever progressionen i teknikundervisningen från förskolan till grund-

skolan.  

Vad är teknik? 

Här kommer en sammanställning av förskollärarnas och grundskollärarnas 

uppfattningar av vad teknik kan innebära.  

Förskola  

Gemensamt i förskollärarnas uttalanden är en känsla av att teknik är ett stort 

och svårdefinierat ämne.  Intervjupersonerna ger uttryck för att ha en känsla 

för vad ämnet innebär men när den ska konkretiseras i ord synliggörs 

svårigheter i att definiera betydelsen. Intervjupersonerna talar i vida termer 

som att teknik är allt runtomkring oss, ett brett ämne, det mesta, eller små 

saker i vardagen. En av förskollärarna uttrycker sig på detta sätt: 

För mig är teknik det mesta. För jag tycker att det är teknik 

allting, jag tycker att det är teknik hur man öppnar den där 

kaffetermosen, det är teknik hur du öppnar dörren och det är, 

teknik finns ju överallt, det är en teknik att kunna ställa sig upp. 

Det är en teknik att hälla i va’… ja jag kan fortsätta hur mycket 

som helst för teknik är så pass brett och stort. Sen kan du ju 

specificera det på olika sätt men teknik är nästan allt. 

Att ämnet är så stort uttrycker förskollärarna kan vara något positivt eftersom 

det innebär att tekniken kan arbetas med på många olika sätt beroende på 

situation.  

Jag personligen tycker att det (teknik) är jätteroligt … I och med 

att det är så otroligt stort, och man kan hitta teknik i allt …  

En av förskollärarna ger en mer tydlig definition av vad teknik är genom att 

jämföra den med naturvetenskap. 

Naturvetenskap det är ju liksom mera som det är och hur 

naturen funkar och teknik det kan ju va liksom mera man måste 

konstruera nånting för att nå fram till nånting, det känns mera så 
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Denna distinktion är intressant eftersom vår upplevelse i övrigt är att 

förskollärana lätt blandar ihop dessa båda ämnen vilket vi kommer tillbaka till 

i nästa avsnitt. 

Grundskola 

Den ena av de intervjuade grundskollärarnas definitioner av teknik liknar i 

stor utstäckning de vi fått av förskollärarna. Denna lärare ger en ganska diffus 

förklaring till vad teknik är.  

Teknik är ju egentligen allting runt omkring oss vi har ju teknik 

precis överallt, om vi ser oss omkring här i rummet så ser vi 

massor av teknik. Det är ju det så att, teknik är ju hur brett 

område som helst.  

Den andra grundskolläraren ger fler och tydligare exempel på vad teknik kan 

vara, både på ett personligt plan och i skolsammanhang. Läraren knyter 

begreppet till idrotten och vad det kan innebära att vara teknisk i sådana 

sammanhang, dessutom ges teknik en betydelse av en strävan att underlätta 

vardagen. 

Och om man knyter det till vardagen å så här med teknik då är 

det väl allt ifrån lösa olika vardagsproblem och ha tekniska 

lösningar på olika saker, sånt som underlättar vardagen och då 

lite det här med ja man försöker klura och se olika smarta 

lösningar på olika saker en del ser man de kommer ju med olika 

former av patent och sånt men sen finns det mycket som man ser 

som folk har klurat på själv 

Vad är teknik i en pedagogisk kontext? 

Här beskrivs pedagogernas uttalanden om vad teknik kan innebära i förskolan 

respektive grundskolan, vad teknikämnet innebär och hur teknikundervisning 

kan gestalta sig.  

Förskola  

Vardagsnära teknik 

Framträdande i alla förskollärarnas uttalanden är en tanke om att tekniken i 

förskolan ska vara vardagsanknuten och bygga på upplevelser i stunden. 

Lärarna beskriver teknik som saker i barnens vardag, exempelvis att tända och 

släcka lampan, klä på och av sig samt hantera bestick och tallrik vid mat-

bordet. Förskollärarna betonar att det är viktigt att i dessa situationer spinna 

vidare på barnens nyfikenhet och vara tillåtande gentemot barnen. Saker som 

nämns är exempelvis att, istället för att rutinmässigt hindra barnen från att 

leka med lampknapparna, resonera med dem om vad som händer. En pedagog 

berättar om en händelse där ett barn på egen hand upptäcker funktionen hos 

en blomvattenspruta. 

Vi hade en kille idag också som har kommit på att vi har ja 

vattensprutor blomsprutor under diskbänken, så han har ju gått 

dit själv nu och dragit ut och så står han och sprutar, på väggen 
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och jag tänkte ja men i vanliga fall så hade jag sagt att nej nu blir 

det blött, men i och med att man har ett annat tänk så tillåter 

man det. det spelar ingen roll att det blir blött, det e det är ju 

kakel, och sen om det går ner och det blir fukt ja men då lagar de 

det. Men han upptäckte där efter ett tag att det var väldigt 

jobbigt att trycka för det var en bit ifrån och han hade ganska 

små händer. Så då vände han på blomsprutan, för det var lättare 

men då upptäckte han att det var inte bra, [visar att hon sprutar 

vatten i sitt ansikte] för vi stod och tjuvkikade på han genom 

fönstret och då såg man hur han [grimaserar] och så fick han stå 

så här och, och så gjorde han det ett par gånger till innan han 

fatta, vad händer han kopp’ han förstod inte varför sprutar det åt 

fel håll? Så han förstod inte, vilken hål nä vart det kom ut utan 

det upptäckte han efter ett tag och till slut vände han på sprutan 

igen. Och det är ju en sån här grej som inte, de skulle ha upptäckt 

om ifall jag hade sagt att nej gör inte det där 

Teknik kan vara saker som man gör i vardagen eller materiella föremål som 

underlättar vår vardag (artefakter). På- och avklädning beskrivs av en lärare 

som den största teknikutmaningen för barn mellan ett och två år. En vanlig 

aktivitet i förskolan är att pyssla, då får barnen i stor utsträckning prova på 

olika tekniker och använda olika material. En förskollärare belyser detta och 

benämner det som skapandeteknik.  

 

En viktig aspekt i teknikarbetet är att pedagogerna bygger vidare på barnens 

intressen och upptäckter i ”här och nu”-situationer. En av förskollärarana 

uttrycker detta så här. 

De gillar och spola i toaletterna … De här lite äldre och vi säger 

ju ja men man måste ju spola så då kan de ju stå och spola och 

sen upptäckte de att jamen nu händer det ju ingenting varför 

spolas det inte? … Och då ger man nå frågor och då vad konstigt 

och så kommer de på ja men de hör ju att de händer nånting i 

den här så då öppnar man och tittar … Och då såg de ju att det 

fylldes på vatten och sen kunde de spola igen … Så att det är ju 

återigen barnas … Att de är nyfiken, de vill veta när de är små … 

Och då får man liksom spinna vidare 

Detta citat belyser intervjupersonens uppfattning att det är viktigt att som 

pedagog tillsammans med barnen utforska olika fenomen och funktioner hos 

olika artefakter. Förskolläraren kan på detta sätt bli ett stöd i barnens 

förståelseprocess. 

Tron på det kompetenta barnet 

Att i sitt arbete utgå ifrån barn som kompetenta individer är en annan sak som 

de tre förskollärarna är överens om. Problemlösning är en central del i 

förskolans arbetssätt inom teknik. En av förskollärarna berättar om en 

situation där hon beskriver vikten av att låta barnen tänka själva. 

De satt och läste två flickor i en soffa, och så tappade den ena 

flickan ner boken bakom soffan och de kom inte in under soffan 
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och nådde boken. Och då var väl jag på mitt pedagogiska humör 

för jag komm … annars hade man ju kanske bara flyttat soffan 

och tagit fram boken. Men då sa jag men hur ska ni lösa det här? 

Hur ska ni få fram boken då ni inte kan krypa under? … Och de 

var tre och fyra, så de var ju inte så stora. Så de höll ju på och poa 

på där en stund till slut kom nån på att de kunde ju hämta 

sopskaftet eller sopen liksom. Och så tog de sopskaftet, och de är 

ju en teknik … så det gäller ju som pedagog att, alltså inte ge 

dem alla lösningar för då fastnar de ju inte. Utan det gäller ju att 

få dem med frågor, få dem att fundera, hur de ska lösa saker 

Vi tolkar detta uttalande som att hon menar att det är viktigt att signalera till 

barnen att man tror på att de kan. Detta för att stärka barnens tillit till sin egen 

förmåga. Även de övriga intervjupersonerna uttrycker sig på liknande vis. För 

att visa på detta har vi samlat tre citat här nedan, ett från var och en av de tre 

pedagogerna. 

Sen försöker man ju få med all personal, på samma linje ungefär 

det här att de kan själv för de kan själv, även om de är ett år. Men 

det är många tycker ju att de är för små att de är bebisar, och då 

är man ute lite på fel linje, för de kan. För ger man dem inte 

möjligheter och tillfällen att prova då lär de sig aldrig utan, de 

kan. 

De är ju klokare än vad man många gånger tror … man ska ju 

inte förminska barnen. 

Vi jobbar ifrån att barnen ska liksom försöka att lösa eller föröka 

hitta vägar … sen kan man ju få ge dem en skjuts på vägen här 

för de är ju så små de har inte erfarenheten och det. 

Citaten visar på en uppfattning av pedagogens roll som betydelsefull för att 

stärka barnens självförtroende. Dock kan man i de två första citaten ana att 

pedagogerna inte upplever att alla förskolepedagoger delar denna 

uppfattning. Det tredje citatet visar på en uppfattning att barn är kapabla att 

lösa problem på egen hand men att de kan behöva handledning av en mer 

erfaren person. 

Språket  

En aspekt av teknik som en av förskollärarna lyfter är språket. Hon beskriver 

sin förskolas sätt att arbeta med språk och teckenspråk, vilket hon uttrycker 

som en teknik. Samma förskollärare betonar även att man inte ska vara rädd 

att använda begrepp som kan upplevas som ”svåra” för barn att förstå.  

Vi ska inte va rädd att använda begreppen för då … dom är ju 

dom lär sig dom är ju klokare än vad man många gånger tror … 

man ska ju inte förminska barnen, och jag menar får de 

begreppen redan nu … till och med som jag kunde tycka när jag 

gick i mellanstadiet och högstadiet var jättekrångliga begrepp 

jamen kan man ge dem dem redan nu då är ju det vardag nästan 

det blir ju inte nåt krångligt … alltså det är ju ett vardagsord till 

slut som man kan använda spontant! 
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En annan av de intervjuade förskollärarna uttrycker sig om användandet av 

begrepp på ett annorlunda sätt. Hon upplever att det kan vara svårt att få 

barnen att förstå innebörden i svåra begrepp. 

För det är ju svårt att förklara teknik för barn … just det här med 

friktion och … utan de de provar ju gärna saker *…+ de häller 

upp sand de häller sand genom rutschkanan de kör bilen genom 

rutschkakan utan sand med sand … så att de ska liksom få prova 

och sen förstår de kanske högre upp i åldrarna *…+ det är ju just 

det här med att uppleva att få prova få testa, för hur det än är så 

tror jag att de kommer kanske ihåg vissa fragment. 

Skillnaden mellan dessa båda uttalanden ligger i synen på hur och när barn 

lär. Det första exemplet visar på en tanke om att barn bör ges tillfällen att ta till 

sig innebörder i språket, eftersom språket likt ett verktyg hjälper dem att förstå 

sin omvärld. Det andra exemplet visar på en syn att barn lär genom att 

uppleva. Förskolläraren uttrycker att det inte är någon större idé att förklara 

begrepp som friktion för barnen, det är bättre att de får prova och uppleva vad 

fenomenet friktion innebär. 

Teknik eller naturvetenskap?  

Ibland upplever vi att de exempel som tas upp på hur man kan arbeta med 

teknik i verksamheten är svåra att skilja från naturvetenskap. Exempelvis 

nämns olika experiment som vi tycker hör hemma inom fysiken. En 

förskollärare berättar även om hur de arbetat med fotosyntesen tillsammans 

med barnen och en annan nämner att tekniken kan integreras med deras 

temaområde ”Skogens djur”.  

Grundskola 

Det är tydligt att skolans uppnåendemål ställer krav på lärarna att förhålla sig 

till teknikundervisningen på andra sätt än förskollärarna. Lärarna upplever det 

som en svårighet att arbeta utifrån elevernas intressen, nyfikenhet osv, 

eftersom den schemalagda verksamheten lägger hinder för detta. En annan 

aspekt som tas upp är att det låga antalet lärare och stora klasser inom skolan 

förhindrar ett sådant arbetssätt. Även aspekter som bristande resurser och 

dålig ekonomi nämndes av en av lärarna som begränsande faktorer. Vi har 

kunnat urskilja skillnader i både förhållningssätt och arbetssätt mellan de båda 

intervjuade lärarnas uttalanden. På en av skolorna finns en timme per vecka 

schemalagd teknikverksamhet som man ägnar åt att i halvklass arbeta med 

praktiska tekniska aktiviteter utifrån ett färdigt arbetsmaterial. På den andra 

skolan arbetar man annorlunda, här finns ingen schemalagd teknikverksam-

het. Istället är planeringen för teknik integrerad med naturvetenskapen. 

Intrycket från denna lärares uttalanden är att tekniken är åsidosatt. Arbetar 

man med teknik sker det integrerat med exempelvis bild eller slöjd. 

Det blir liksom lite inbakat kan man säga för det mesta … att det 

inte blir så att ja nu ska vi ha teknik, utan det blir … i bild så blir 

det en hel del teknik när dom gör olika saker. De har gjort 

påskkycklingar tillexempel med alla möjliga grejer, uppblåsta 
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ballonger som man har tidningspapper på och bygger och grejar 

med va så att de blir ju teknik 

Denna lärare har dock även arbetat i mellanstadiet och berättar om ett annat 

sätt att arbeta i den verksamheten. Läraren utgick där ifrån ett gratismaterial 

från teknikföretagen vilket gav stöd och idéer till undervisningen. Läraren 

uttryckte också en önskan om ett liknande material anpassat för lågstadiet. 

Progression  

Här följer en beskrivning av pedagogernas uppfattningar om teknikundervis-

ningens progression från förskola till grundskola. 

Förskola  

Bland förskollärarna upplever vi en tanke om att teknikarbetet i förskolan ska 

syfta till att lägga en grund för barnens vidare lärande och intresse. En av 

förskollärarna uttrycker sig som att barnen i förskolan främst ska få positiva 

upplevelser och erfarenheter av teknik vilka de sedan kan bygga vidare på i 

mötet med mer avancerad teknik i grundskolan.  

Så att de ska liksom få prova och så förstå och sen förstår de 

kanske högre upp i åldrarna … ja de får en upplevelse här … det 

är ju ingenting ja men de lär sig kanske nånting men det är ju just 

det här med att uppleva att få prova få testa, för hur det än är så 

tror jag att de kommer kanske ihåg vissa fragment … tycker att 

det är roligt för nånstans vänder det där de tycker att det är skit 

allting som har med skola att göra 

En något annorlunda uppfattning är att barnen behöver lära viktiga begrepp 

och andra aspekter av teknik redan i förskolan vilket kan ge dem en trygghet 

som de kan ha stor nytta av i möten med teknik både nu och senare i livet.  

Det handlar ju mycket om att de själv ska kunna reflektera vad 

man har gjort för nånting, för jag tror att har man den har man 

den tryggheten i sig själv och kunna gå tillbaka och säga att 

jamen det här när jag … när vi åker hiss tillexempel om vi gör 

det, vad är det vi har gjort för nånting vad är det som händer att 

man kan liksom prata runtomkring det … för då tror jag att då 

skapar man också en trygghet som kommer leda vidare till att 

det finns kvar i skolan sen att det behöver inte va så krångligt 

som det kanske låter, så att de ser att …  jamen de kan!  

Här är det tidiga lärandet något mer än bara upplevelser, barnen behöver 

också få sätta ord på sina erfarenheter. 

Grundskola 

Även grundskollärarna menar att teknikundervisningen ska väcka glädje och 

intresse hos eleverna. De menar att tekniken är ett viktigt område och att 

barnen behöver utveckla kunskaper om teknik för att fungera på ett bra sätt i 

vardagen. En av lärarna problematiserar dessutom innehåll och betydelse av 

undervisning i teknik i olika åldrar. Denna lärare menar att teknikunder-
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visningen tryckts allt längre ner i åldrarna viket kan ses som både positivt och 

negativt. Läraren menar att det blir problematiskt om inte teknikunder-

visningen anpassas till elevernas nivå. 

Ja men det är ju just för att man tänkt till så att vi hinner ge 

barnen allting å då har det blivit att man är tvungen att göra 

vissa saker även på lågstadiet som låg på mellan förut och det 

som man jobbar med på mellan kanske då va på högstadiet å de 

det är ju ett arbete där vi måste som lite hinna ikapp så att man 

får den här stegringen men också att man verkligen nivåanpassar 

det så att det blir det blir på rätt nivå för det är ju så tror jag att 

annars så skräms man ju där och då tappar man intresset för 

grejer.   

Den andra läraren är också inne på detta i sin beskrivning av teknikunder-

visningen i senare skolår som svår och avancerad. Denna lärare menar att den 

tidiga teknikundervisningen ska ge barnen kunskaper genom att vara en 

positiv upplevelse som kan hjälpa eleverna att hantera den alltmer avancerade 

undervisningen i senare år.  

Det är viktiga ämnen och det är ju bra om man kan väcka ett 

intresse redan när de är små. På högstadiet blir det ofta 

avancerat väldigt snabbt och då är ju risken och då riskerar det 

att bli tråkiga ämnen som man inte kan koppla till vardagen.  

[Intervjuare - Hur kan man hindra det?]  

Man måste börja redan när de är små man ska bygga på att det 

ska vara roliga upplevelser det behöver inte vara att man måste 

pracka på dom en massa fakta utan att det ska va roliga 

upplevelser, dom ska uppfatta det som positivt. När dom börjar 

på högstadiet så ska dom ha att det här är kul nu ska vi jobba 

med fysik, ja fysik är kul det vet jag sen förut.  

Lärarna är tydliga med att betona betydelsen av att arbeta för att väcka barns 

intresse, och att arbeta för att eleverna ska få en positiv bild av ämnet. En av 

lärarna nämner elevernas tidigare erfareneter av teknik (från förskolan) som 

något de kan knyta an till skolundervisningen. Denna lärare nämner även 

betydelsen av sin egen undervisning för undervisningen i senare skolår. 

Genom att läraren följer anvisningarna i läroplan och kursplan tycks 

intervjupersonen mena att lärare i senare år kan vara förvissade om att barnen 

har med sig erfarenheter av mer grundläggande teknik. 

Oavsett om de kan sätta ord på vad de kan komma ihåg så har 

de ju ändå varit med om saker som ändå gett dom lite krokar där 

inne som de kan hänga upp sina kunskaper på och det är ju 

jätteviktigt, allt som de får göra på förskolan det ger dom bra 

erfarenheter för framtiden.  

[Intervjuare - Tänker ni på något sätt mot det i er planering... 

lägger ni en grund för senare årskurser?] 

Vi följer det som står i läroplanen, där står det ganska klart och 

tydligt nu för tiden det här och det här ska man ha gått igenom 

innan de slutar trean och då är det ju det som vi riktar in oss på 
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för vi vet att det här ska dom ha med sig när de går vidare vi är 

ju bara en lågstadieskola för de går vidare sen till ”XXX-skolan” 

sen så att vi är noga med att de ska ha med sig det som det står 

och det blir lättare för de andra att ta över då kan dom se vad vi 

har gjort, genom att läsa där.  

Sammanfattande kommentar 
Det vi framförallt sett i våra tolkningar av förskolläranas och grundskol-

lärarnas uttalanden är att pedagogerna har mer eller mindre stora svårigheter 

att definiera begreppet teknik, vi ser också att teknikämnet gärna beskrivs som 

en del av naturvetenskapen. En av pedagogerna lyfter språket som en teknik, 

och belyser även språkets betydelse i barns lärande, vilket skiljer sig från de 

övriga pedagogernas uttalanden.  

Vi har även observerat skillnader i arbetssätt mellan förskola och grundskola. I 

förskolan sker arbetet i en vardagsnära kontext medan det i skolan i bästa fall 

är inklämt bland de andra ämnena på veckoschemat och i sämsta fall arbetas 

med när det ges tillfälle i samband med annan ämnesundervisning. Dock 

upplever vi att både förskollärare och grundskollärare ser på tekniken som ett 

viktigt ämne som barnen behöver kunskaper inom för att kunna hantera livets 

alla möten med teknik. 

Trots att grundskolans läroplan ställer högre krav på kunskaper inom teknik 

än förskolans tycks det som att förskollärarna i studien arbetar med teknik i 

högre utsträckning än grundskollärarna. Detta uttrycker såväl förskollärare 

som grundskollärare kan ha att göra med att man i förskolan har större 

möjligheter att arbeta i stunden ”här och nu” och utifrån barns intressen. Dock 

upplever vi det som att man i alla fall på en av grundskolorna arbetar 

medvetet med att barnen ska få med sig specifika kunskaper från teknikunder-

visningen, något som är mindre tydligt i förskollärarnas uttalanden.   
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Diskussion 
Här kommer vi inledningsvis att diskutera metoden som använts i arbetet med 

studien. Vi kommer att problematisera hur metoden kan ha inverkat på 

resultatet av studien samt styrkor och svagheter med den valda metoden. 

Därefter följer en diskussion av resultatet där vi kopplar det analyserade 

materialet till andra forskares tankar om liknande fall. Slutligen ges en 

sammanfattning av resultatet samt förslag till vidare forskning.  

Metoddiskussion 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjuande är ett hantverk och att det 

krävs mycket övning för att bli en skicklig intervjuare. Vi kunde antagligen ha 

fått ut mer av materialet om vi haft större vana vid intervjuer. Framförallt har 

vi under genomlyssnandet av intervjuerna märkt att vi många gånger kunde 

har ställt fler och djupare följdfrågor till respondenterna. Vilket förmodligen 

hade gett oss mer information och bättre förståelse för intervjupersonernas 

uppfattningar. Dock menar vi att vi utifrån det material vi ändå samlat in 

kunnat bilda oss en god uppfattning om informanternas uttalanden. 

Under tolkningsarbetet har vi upplevt det som att respondenterna ofta uttryckt 

sig väldigt ytligt, nästan klichéartat. Som till exempel att pedagogerna 

beskriver att de i sitt arbete utgår mycket ifrån barnens intressen. Det är svårt 

att i efterhand vara säker på huruvida dessa uttalanden beskriver deras 

förhållningssätt eller uttrycker hur de önskar att de arbetade eller om de svarar 

på ett sätt som de tror att de förväntas svara. Kvale & Brinkmann (2009) pekar 

på risken av att personer i en intervjusituation ger uttryck för vad de tror att 

intervjuaren vill att de ska säga. Med fler följdfrågor hade det varit lättare att 

komma närmare respondenternas upplevelser. Dock menar vi att vi genom att 

studera alla uttalanden från respektive pedagog, och vägt dessa mot varandra, 

kunnat få en bild av hur personerna uppfattar sitt arbete med teknik.  

Vid tolkning av andras uttalanden finns hela tiden en risk att lägga in egna 

värderingar och åsikter i tolkningen (Bryman 2011). I viss mån anser vi dock 

att denna påverkan mildrats eftersom vi i resultatet tagit med flera citat från 

intervjuerna, vilket gör det möjligt för läsaren att själv göra sig en bild av 

intervjupersonernas uppfattningar. 

Vi blev vid flera av intervjutillfällena hänvisade till att intervjua personer som 

var insatta i, eller extra intresserade av, teknik. Inledningsvis såg vi detta som 

ett problem, eftersom vi tänkte att det skulle påverka tillförlitligheten att 

endast intervjua pedagoger som var intresserade av ämnet. Vår upplevelse var 

att många pedagoger har dålig kunskap i teknikämnet. Hade vi intervjuat mer 

slumpmässigt utvalda personer skulle vi kanske fått mer varierade svar, tänkte 

vi. I efterhand ser vi det dock som positivt att ha fått prata med personer som 

är mer insatta i ämnet, eftersom vi i och med det förmodligen fått mer 

genomtänkta och utförligare beskrivningar av personernas uppfattningar. 
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Något som kan ha påverkat resultatet är att de båda grundskollärarna, till 

skillnad från förskollärarna, fick ”inspirationsfrågor” skickade via epost innan 

intervjuerna (se Bilaga 2). Detta eftersom de bad om att få det när vi 

kontaktade dem via telefon. Inledningsvis ville vi inte att pedagogerna skulle 

få så mycket information inför intervjun att de hade möjlighet att formulera en 

ståndpunkt som skulle ”låta bra” – vi var ju ute efter deras egna tankar. Dock 

menar vi nu i efterhand att det hade kunnat vara fördelaktigt att låta alla 

pedagoger fundera över sina formuleringar i förväg. Detta eftersom det kunnat 

resultera i mer detaljerade beskrivningar av pedagogernas tankar och åsikter. 

Genom att sedan koncentrera oss på att ställa utförliga följdfrågor tror vi att vi 

kunnat komma närmare pedagogernas uppfattningar. En fördel som vi tror att 

förskollärarna kan ha haft i förhållande till grundskollärarna, och som även 

kan har fungerat som utjämnande faktor, är att de förmodligen haft större 

möjligheter att diskutera i sina arbetslag kring ämnet inför intervjuerna. Detta 

gör att vi tror att såväl förskollärare som grundskollärare haft möjlighet att 

förbereda sig inför intervjuerna. 

Resultatdiskussion 

Mot bakgrund av att lärarna i studien tycks ha svårt att definiera teknik-

begreppet på ett tydligt sätt har vi valt att lyfta diskussionen kring 

pedagogernas upplevelser om vad teknik kan vara och hur detta på olika sätt 

kan påverka verksamheten i förskolan. Vi diskuterar även vikten av 

kunskapsutveckling hos pedagogerna. Språket lyftes av en av intervjuperson-

erna dels som en teknik och ett viktigt redskap i verksamheten, dels som en 

nödvändighet för lärande. Detta är något vi finner mycket intressant och 

därför behandlas språket som en betydande del av diskussionen av vårt 

resultat. Därefter diskuteras betydelsen av samstämmighet i definitionen av 

teknik mellan förskola och grundskola. Slutligen ges en sammanfattning av 

våra fynd samt förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 

Vad är teknik? Betydelser av pedagogers kunskaper i och om teknik 
Gemensamt för samtliga intervjuade pedagoger i studien är en känsla av att de 

upplever teknik som ett stort begrepp som kan omfatta det mesta av vår 

omgivning. Intervjupersonerna använder termer som att teknik är allt runt 

omkring oss eller små saker i vardagen. Detta ger en bild av en diffus 

uppfattning av teknikens betydelse och att pedagogerna har svårt att precisera 

sina definitioner av begreppet. 

Två kvalitativt skilda sätt att beskriva teknisk kunskap 

En av förskollärarna och en av grundskollärarna uttrycker sig dock på ett 

tydligare sätt, dessa båda pedagoger avgränsar teknikens område till en 

strävan efter att lösa problem eller förbättra sin situation. Vår upplevelse av 

dessa båda pedagogers uttalanden är att de tycks ha en djupare förståelse av 

teknikens innebörd. De ger även exempel på tekniska situationer från 

vardagen och den pedagogiska verksamheten. Exempel som styrker deras 

uppfattning om teknik som problemlösande processer. Exempelvis kan 

nämnas förskollärarens berättelse om flickorna som har tappat en bok bakom 
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soffan och tillsammans kommer fram till en lösning av situationen, och 

grundskolläraren som beskriver teknik som att klura och hitta lösningar på 

problem i vardagen. 

De exempel på teknik som övriga pedagoger ger är mer kopplade till föremål 

och tekniska fenomen, till exempel kaffetermosen, blomsprutan, friktion, 

experiment etc. Flera av pedagogerna ser sig om i rummet och pekar ut saker 

som ”är teknik”. Vår uppfattning är att med denna syn på tekniken blir syftet i 

arbetet med teknik att barnen ska skapa förståelse för dessa fenomen, och 

kunskap om hur tekniska föremål används och fungerar. Exempelvis kan 

nämnas en av förskollärarnas berättelse om pojken som undersöker en 

blomspruta, eller exemplet, som flera av pedagogerna ger, att teknik är att lära 

sig att klä sig och hantera kniv och gaffel. Dessa pedagoger tycks betrakta 

tekniken som något barnen behöver lära sig, ofta något svårt och avlägset från 

barnens horisont.  

Synen på teknik som föremål och fenomen, och teknisk kunskap som 

behärskandet av dessa kan jämföras med definitionen av teknik hämtad ur 

Svenska Akademins Ordbok (OSA-projektet Svenska akademien, 1997-). Där 

beskrivs teknik som färdigheter (teknisk kunskap) och som tillämpande av 

naturvetenskaplig kunskap. Detta liknar också sättet som teknikarbetet 

beskrivs i förskolans läroplan.  

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

… utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med 

hjälp av olika tekniker, material och redskap 

… utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och 

utforska hur enkel teknik fungerar.  

 Skolverket 2010, s. 10 

Denna typ av behärskande kunskap är visserligen nödvändig för barnen att 

lära sig för att kunna hantera vardagssituationer. Vi vill dock problematisera 

denna endimensionella syn på teknik i förskolan. Vår uppfattning är att med 

en teknikverksamhet med fokus på problemlösning där barnens 

tankeprocesser får ta plats (mer liknande teknikundervisningen som den 

beskrivs i grundskolans läroplan och kommentarsmaterialet till den) ger 

vidgade möjligheter för barnen att utveckla bestående intresse och kunskap för 

teknik redan i förskolan.  

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna samman-

fattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån 

ändamålsenlighet och funktion,  

• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och 

utarbeta förslag till lösningar,  

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,  
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• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, 

samhälle och miljö, och  

• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur 

tekniken har förändrats över tid 

 Skolverket 2011a, s. 269 

Detta är ett arbetssätt som likar Bjurulfs (2013) beskrivning av teknikarbete i 

förskolan. Hon betonar pedagogens roll att i den vardagliga verksamheten i 

förskolan tillsammans med barnen utforska tekniska fenomen i syfte att 

uppmärskamma barnen på att problem och behov kan lösas på olika sätt. 

Detta genom att undersöka enkla artefakter som pulkan, gungan osv. Detta ser 

vi som ett bra exempel på arbetssätt eftersom det kombinerar vardagsnära 

aspekter av teknik med ett reflekterande förhållningssätt till teknikens syfte, 

att lösa problem och behov. 

Synen på teknik som problemlösande processer kan jämföras med de båda 

definitionerna, hämtade från Nationalencyklopedin (NE.se, 2000-) och Thomas 

Ginner (1996). Där beskrivs tekniken som människans strävan att tillfredsställa 

sina önskningar (NE.se 2000) och som problemlösande processer för att 

uppfylla behov (Ginner 1996). Denna syn på teknik ger en större komplexitet 

till teknikverksamheten och kan liknas vid Bjurulfs (2013) syn på hur 

teknikarbete kan utformas i förskolan samt med hur teknikundervisningen 

uttrycks i grundskolans styrmedel (Skolverket, 2011a & 2011b). 

Behov av kunskap 

Uppfattningen av tekniken som ett stort och brett område uttrycks av 

pedagogerna som något positivt, eftersom den gör det möjligt att arbeta med 

teknik i många olika sammanhang och i här-och-nu-situationer. Detta är ett 

arbetssätt som bör prägla förskoleverksamheten, bland annat Johansson och 

Pramling Samuelsson (2003) förespråkar en verksamhet som utgår ifrån 

barnen och deras erfarenheter och intressen. Detta menar vi dock, kräver att 

pedagogerna i förskolan har vissa kunskaper inom teknikämnet, eftersom 

detta arbetssätt kräver att pedagogerna på ett lyhört sätt uppmärksammar 

barnens intressen och frågor för att kunna utmana barnens intresse, nyfikenhet 

och förståelse vid rätt tillfälle samtidigt som de måste kunna lägga märke till 

tekniska aspekter i den dagliga verksamheten. Något vi ställer oss frågande till 

är om de intervjuade pedagogerna har tillräcklig kunskap i och om teknik för 

att kunna vara dessa lyhörda pedagoger. Andersson et al. (2005) framhåller 

betydelsen av pedagogernas ämneskunskaper för att arbetet med teknik ska ha 

framgång i förskolan och ämneskunskaper kombinerat med didaktisk kunskap 

är något som framhålls av Appelton (2003). Dock menar Erden & Sönmez 

(2011) att lärarens attityder är minst lika viktiga, om inte viktigare, för hur 

ämnet realiseras i verksamheten. Dock måste vi understryka att Erden och 

Sönmez’ (ibid.) forskning endast visar på samband mellan lärarnas attityder 

och omfattningen av teknikundervisning. Den säger inget om hur kvaliteten på 

undervisningen påverkas av lärarnas attityder. I vår studie har samtliga 

förskolepedagoger uttryckt positiva attityder till tekniken, de beskriver teknik 

som ett viktigt ämne och vår upplevelse av intervjuerna är dessutom att 
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förskollärarna finner ämnet spännande och intressant att jobba med. 

Framförallt kanske på grund av hur de uttalar sin upplevelse av barnen som 

väldigt nyfikna inför tekniken. Vi menar att en positiv inställning till ämnet är 

en mycket viktig aspekt för möjligheten att bedriva god verksamhet inom 

teknik. Vi vill dock framhålla betydelsen av pedagogernas kunskaper, både i 

ämnet teknik och om hur teknisk verksamhet ska bedrivas i förskolan. Vi tror 

att det är nödvändigt att lärarna besitter kunskaper i och om teknik, och 

färdigheter att undervisa om teknik, för att på ett bra sätt kunna upptäcka, 

planera och utveckla arbetet med ämnet tillsammans med barnen. 

Teknik eller naturvetenskap? 

Ibland upplever vi att exemplen som pedagogerna tar upp på hur man kan 

arbeta med teknik i verksamheten är svåra att skilja från naturvetenskap. Vi 

menar att dessa områden kan integreras med varandra, men en viss osäkerhet 

syns i distinktionen mellan teknik och naturvetenskap. Här vill vi återigen 

betona att kunskap om vad teknik är (och inte är) har stor betydelse för hur 

verksamheten utformas och vilka kunskaper barnen får med sig från förskolan. 

Integrering av ämnen kan vara en väldigt positiv sak för att skapa 

meningsfulla lärtillfällen för barnen, vilket också både Persson et al. (2009) och 

French (2004) beskriver i sin forskning. Men det förutsätter att pedagogerna 

har kunskap om vilka ämnen som integreras och vad dessa ämnen innebär och 

hur de skiljer sig åt. Persson et al. (2009) pekar även på risken att inhämtande 

av specifika ämneskunskaper kan försvåras vid ämnesintegrering. Utifrån 

detta är vår uppfattning att grundläggande ämneskunskaper hos pedagogerna 

är nödvändigt för elevernas lärande i och om teknik. 

Vardagsnära teknikundervisning 

Den vardagsnära ”undervisningen” har stora fördelar i det att den underlättar 

barnens meningsskapande eftersom den anknyter till barnens erfarenheter och 

upplevelser på ett naturligt sätt. Av förskollärarna uttrycks detta som ett 

vanligt arbetssätt, de menar att verksamheten ska utgå från barnens 

nyfikenhet, frågor och erfarenheter. Hos grundskollärarna är dessa arbetssätt 

inte lika vanligt förekommande. Som lärarna själva uttrycker det kan detta 

bero på att lärartätheten är lägre i grundskolan. En annan möjlig orsak kan 

vara grundskolans krav på kunskapsuppnående och att grundskolan har en 

timplan att hålla sig till vilket gör att man där måste prioritera sin tid på ett 

annat sätt än i förskolan. 

 

Vikten av att tydliggöra syftet med undervisningen 

Det är tydligt att förskollärarna arbetar för att ämnesinnehållet i verksamheten 

ska vara en naturlig del i vardagen. Man menar att man plockar upp och 

spinner vidare på saker som barnen visar sig intresserade av. Detta kan vara 

positivt i den bemärkelsen att barnen får möjlighet att ta till sig kunskap i 

meningsfulla sammanhang och vid tillfällen då de är öppna för lärande, vilket 

även Johansson och Pramling Samuelsson (2003) för fram. Dock ser vi vissa 

problem med pedagogernas resonemang. Enligt Mattsson (2002) är det 

nödvändigt att som pedagog ha ett tydligt syfte med teknikundervisningen 
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och att detta syfte även förmedlas till barnen.  Det vi ser som bekymmersamt i 

de intervjuade pedagogernas uttalanden är att de inte ger uttryck för en 

genomarbetad plan för teknikämnet. Läroplanen tydliggör att barnen i 

förskolan ska stimuleras och utmanas i sitt intresse och sin förståelse för teknik 

(Skolverket 2010). Vi uppfattar det snarare som att förskollärarna beskriver ett 

grundläggande arbets- och förhållningssätt, något som genomsyrar hela den 

pedagogiska verksamheten, snarare än att de specificerar sitt arbete med 

teknik. I kombination med att pedagogerna tycks ha vissa svårigheter med att 

definiera innebörden i begreppet teknik gör detta att vi känner en viss oro över 

vad och i vilken omfattning barnen lär i och om teknik och huruvida de är 

medvetna om sitt lärande.  

I en av grundskolorna har man betonat ämnets betydelse genom att ge det 

plats på veckoschemat. Förutom att detta skapar goda möjligheter för barnen 

att lära inom teknik, menar vi att detta är ett sätt att tydliggöra för barnen att 

tekniken är ett viktigt ämne och ett sätt att förmedla teknikens syfte till 

eleverna, vilket både Mattsson (2002) och Bjurulf (2011) menar är centralt för 

att ge ämnet mening hos eleverna. Här vill vi även lyfta Mattssons (2002) 

uppfattning om vikten av att som lärare använda ordet teknik. Genom att som 

i den ena grundskolan ge teknik en plats på schemat har man på ett tydligt och 

naturligt sätt fått in ordet teknik i skolvardagen.  

Skyddande kultur? 

Vi upplever att flera av pedagogerna uppfattar teknik som ett svårt ämne som 

ligger långt ifrån barnens förmåga att tänka och förstå. Kanske kan detta vara 

en anledning till att teknikarbetet beskrivs behandlas som vardagsnära. En 

viktig aspekt som Sundberg och Ottander (2013) lyfter i sin artikel, en sak som 

skiljer sig från övrig litteratur vi läst, är att förskolans ”kultur” av att skydda 

barnen mot undervisning och ”skolkultur” behöver problematiseras. Detta, 

tänker vi, kan vara en viktig anledning till att förskollärarna beskriver 

teknikverksamheten som vardagsanknuten. Att fånga lärandet i stunden kan 

vara ett sätt att undvika ”klassisk undervisning” i förskolan. Vi menar dock att 

detta också kan bidra till ett osynliggörande av själva lärandet. Bjurulf (2013) 

uttrycker sina farhågor för just detta när hon påpekar att ett alltför stort 

vardagliggörande av tekniken riskerar att göra den osynlig för barnen. För att 

göra tekniken, och lärandet inom teknik, synligt för barnen pekar en av de 

intervjuade förskollärarna på språket och benämnandets betydelse i 

verksamheten vilket vi kommer att återkomma till i stycket om språket. 

Ginner (1996) talar om vikten av att pedagoger kommunicerar teknikens 

innebörder och definitioner med varandra.  Kommunikation i arbetslaget om 

teknikens innebörder kan vara ett sätt att förändra den förskolekultur som 

Sundberg och Ottander (2013) talar om, vilket de menar kan vara avgörande 

för hur tekniken lyckas implementeras i förskolan. På detta sätt kan syftet med 

ämnet tydliggöras i arbetslaget vilket kan vara en bra början för att göra även 

barnen medvetna om teknikens innebörd.  
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Språk 

Språket lyfts av en av förskollärarna som en viktig teknik. Detta är intressant 

med tanke på det sätt som Thomas Ginner (1996) beskriver tekniken som 

”kunskaper och färdigheter hon (människan) utvecklar och förvaltar” (s. 22) 

för att lösa problem i sin omvärld. Språket är onekligen en viktig färdighet som 

människan använder på ett påtagligt sätt i problemlösning. Ingen annan av 

lärarna i vår studie nämner detta och vi hade själva inte tänkt på språket som 

en teknik inför arbetet med denna studie. Samma förskollärare menar även att 

begreppsförståelse och benämning är viktiga delar av förskolans uppdrag för 

att barnen ska få ett naturligt och omfattande ordförråd. Hon menar att det är 

viktigt att barnen får lära sig ”svåra” begrepp och fenomen tidigt. Man kan 

tolka denna förskollärares uttalande som att hon menar att även om barnen 

kanske inte förstår allt till fullo så får de ändå med sig värdefull kunskap att 

bygga vidare på och fördjupa. Hon belyser språkets betydelse som väldigt 

viktig både eftersom ett stort ordförråd hjälper barnen att ta till sig ny 

kunskap, uttrycka sig, förmedla och utbyta tankar och för att språket är ett sätt 

att befästa tankar, ett verktyg, eller som förskolläraren uttrycker det, en teknik. 

Detta kan kopplas till Mattsson (2002) som talar om vikten att som pedagog 

använda och avdramatisera begreppen i verksamheten för att synliggöra syftet 

med tekniken för barnen samt till French (2004) som också lyfter fram vikten 

av ett korrekt benämnande av ämnesbegrepp. 

I motsättning till detta uttrycker en annan av pedagogerna en upplevelse av 

att små barn har svårt att förstå innebörden i svåra begrepp. Detta tycker vi är 

viktigt att ta upp till diskussion eftersom vi upplever det som en vanlig tanke 

att svåra ord och begrepp bör undvikas bland små barn. Vi tror inte att man 

underlättar barns förståelse genom att undvika att använda svåra begrepp, 

tvärtom menar vi att barn behöver ha kunskap om tekniska ord och begrepp 

för att de ska kunna förstå och delta i tekniska sammanhang. Genom att 

använda begreppet teknik i sammanhang där barnen kommer i kontakt med 

tekniska fenomen tror vi, i likhet med Mattsson (2002) och French (2004), att 

en förståelse för och en relation till tekniken kan grundläggas. 

Progression  
För att skapa samstämmighet i teknikämnet mellan förskolan och skolan är en 

viktig utgångspunkt att tekniken definieras och arbetas med på liknande sätt i 

de båda skolformerna. Ginner (1996) belyser vikten av att lärare talar med 

varandra om hur skoltekniken kan definieras för att göra det möjligt att skapa 

en gemensam bild av hur ämnet kan utformas och arbetas med i skolan. Vi 

menar att detta kan vara ett bra sätt att skapa enighet om teknikämnet även 

mellan förskollärare och grundskollärare. Detta skulle kunna vara en början till 

samarbete mellan förskolan och grundskolan och i förlängningen en tydligare 

röd tråd mellan de båda verksamheterna. 

Skillnader i arbetssätt mellan förskola och grundskola  

Förskollärarna i studien uttrycker ett vardagsnära, upplevelsebetonat och 

individcentrerat arbetssätt med fokus på att ge barnen en kunskapsgrund och 

en positiv bild av ämnet inför framtiden. Grundskollärarna beskriver ett mer 
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kunskapsbetonat och gruppcentrerat arbetssätt. Dessa skillnader kan förklaras 

med de fundamentala skillnaderna i uppbyggnaden av styrdokumenten för de 

båda skolformerna. Förskolans läroplansmål är formulerade som mål att sträva 

mot, till skillnad från grundskolans mål att uppnå (se Skolverket 2010 och 

Skolverket 2011a). Detta ger per definition ett mer kunskapsbetonat arbetssätt i 

grundskolan än i förskolan, där man kan fokusera mer på upplevelser och 

barns personliga intressen och preferenser. Grundskolans läroplan talar mer 

om ämneskunskaper medan förskolans talar mer om upplevelser. Det är 

tydligt att grundskolans arbete präglas av att alla elever där ska ta del av 

undervisningen och alla elever förväntas utvecklas i linje med kursplanens 

föreskrifter. I förskolan finns inte samma typ av mål, och där förväntas barnen 

ges det stöd och den utmaning som krävs för att de ska utvecklas efter bästa 

förmåga. Grundskolans läroplan har dessutom tydligare innehålls- och 

syftesbeskrivningar än förskolans vilket kan hjälpa grundskollärarna att 

utforma teknikundervisningen på ett annat sätt än förskollärarna.  

Förskollärarna i studien beskriver också ett mer tematiskt och ämnesintegrerat 

arbetssätt än grundskollärarna, vilka beskriver sitt arbete med teknik som ett 

enskilt ämne, den ena skolan har till och med renodlade tekniklektioner. Ett 

tematiserat arbetssätt beskrivs av flera källor som positivt (French, 2004 och 

Persson et al. 2009) Dock är vi tveksamma till om det tematiska arbetssättet, 

som beskrivs av förskollärarna och till viss del av en av grundskollärarna, i 

verkligheten innebär att lärande inom teknik lyfts fram eller om det snarare 

kan leda till att ämnet osynliggörs, vilket vi problematiserat tidigare. Att arbeta 

mer ämnesinriktat, som en av grundskollärarna beskriver, kan ha den fördelen 

att ämnet synliggörs, som vi också nämnt tidigare, dock kan ett alltför isolerat 

arbetssätt leda till att barnen går miste om ämnets sammanhang (Mattsson, 

2002). 

Två av förskollärarna uttrycker att tekniken i förskolan främst ska vara en 

upplevelse, eller en positiv erfarenhet som barnen kan ha som grund senare 

när ämnet riskerar att bli svårt och tråkigt. Vi ser detta förhållningssätt som 

problematiskt eftersom det kan innebära att ämnet ges en stämpel även hos 

barnen som svårt och tråkigt, vår farhåga är att denna hållning kan bidra till 

att barnen inte får chansen att lära känna ämnet och grundlägga en förståelse 

för tekniken tidigt i livet. Som motsättning till detta synsätt kan nämnas en av 

förskollärna som talar om att ge barnen så mycket kunskap som möjligt redan 

tidigt för att de ska skapa sig en egen kunskap om tekniken, och en av 

grundskollärarna som menar att teknikundervisningen kommit längre ner i 

åldrarna och att detta om det utnyttjas på ett bra sätt kan gynna elevernas 

lärande i teknik. Denna lärare talar om att skapa en bra stegring i innehåll och 

arbetssätt för att på så vis skapa en naturlig progression i lärandet. Detta kan 

ses som exempel på arbetssätt för att undvika att eleverna uppfattar att ämnet 

blir ”svårt och tråkigt” när de exempelvis går från mellan- till högstadiet. 

Samarbete mellan förskola och grundskola 

Såväl förskollärare som grundskollärare uttryckte en enighet om att tidiga 

erfarenheter av teknik påverkar barnens framtida intresse och 
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kunskapsinhämtning inom ämnet. Dock fann vi inget som tyder på att ett 

samarbete mellan för- och grundskola kring barns kunskapsutveckling inom 

teknik förekommer. Vi vill än en gång återknyta till Ginners (1996) 

uppfattning, att samtal mellan pedagoger om teknikens betydelse är 

nödvändigt för att kunna skapa samstämmighet kring ämnet. Vi menar att ett 

sådant samarbete mellan förskolan och grundskolan vore positivt för att skapa 

en gemensam strävan för teknikämnet. 

Kanske en kommunal policy angående teknikundervisningen (och andra 

ämnen) som sträcker sig från förskola till grundskola kunde vara en möjlig 

lösning. Kanske kunde förskollärare tillsammans med grundskollärare träffas 

för att utarbeta någon sorts gemensamma riktlinjer för teknikundervisningens 

innehåll, med syfte att få arbetet att sträva åt samma håll från förskola till 

grundskola. 

Som vi tidigare nämnde dominerar ett tematiskt arbetssätt förskolans 

verksamhet, medan ett mer isolerat ämnesarbete tycks vara vanligare i 

grundskolan. Utifrån Bjurulfs (2011 & 2013) uppfattning att ett oreflekterat 

tematiserande kan leda till att tekniken osynliggörs och Mattssons (2002) åsikt 

att teknikämnet behöver uppmärksammas på ett tydligare sätt för att 

synliggöra ämnets syfte, menar vi att såväl förskolan som grundskolan skulle 

kunna tjäna på att lära av varandra. Kanske skulle teknikämnet i skolan 

gynnas av ett mer tematiskt arbetssätt medan förskolan skulle tjäna på att 

arbeta mer teoretiskt, i förhållande till hur man arbetar idag? Som Persson et 

al. (2009) uttrycker det finns både för- och nackdelar med tematiskt arbete, 

vilket vi önskar att såväl förskolan som grundskolan tog till sig av.  

Sammanfattning 
I resultatet av studien kan vi se en ganska enhetlig bild av teknikens betydelse 

hos de förskollärare och grundskollärare som ingått i undersökningen, men 

samtidigt också en enhetlighet kring svårigheter i att definiera och precisera 

vad teknik kan betyda och kring innebörden av tekniken i en skolkontext. 

Därför vill vi betona att kunskapsutveckling hos pedagoger är nödvändigt för 

att teknikundervisningen i förskola och grundskola ska bli gynnsam för 

barnens utveckling. Förskollärare och grundskollärare behöver verktyg för att 

hantera de vidgade kraven på tekniskt lärande i de nya styrdokumenten. 

Det är viktigt att olika aspekter av tekniken framkommer i verksamheten, att 

pedagogen belyser vikten av tekniken som eget ämne samtidigt som tekniken 

sätts in i sina sammanhang (kulturella, samhällsliga, ekonomiska, 

vetenskapliga osv.). Integrering med andra områden är alltså nödvändig 

samtidigt som teknikämnet i sig behöver lyftas fram, med egna begrepp och 

arbetsmetoder. 

Vi inledde detta arbete med att ställa oss en fråga. Vad är teknik? 

Avslutningsvis vill vi särskilt lyfta tanken om språket som en teknik och 

språkets funktion för lärande. Detta är en tanke vi inte stött på i någon annan 

forskning, dock poängterar Ginner (1996) människans förmåga att skapa 
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mentala verktyg för att lösa problem och benämner detta som teknik. Vi vill 

gärna se språket som den kanske viktigaste tekniken av alla, eftersom det är 

med hjälp av språket som tänkande, lärande och utveckling blir möjligt. 

Förslag till vidare forskning 
Denna studie belyser några pedagogers, i förskolan och grundskolan, uttryck 

om innebörden av teknik. Studien väcker även nya frågor som skulle kunna 

studeras vidare i nya undersökningar. Här nedan presenterar vi några möjliga 

områden för fortsatt forskning. 

 Studera vilka möjligheter som finns att få till stånd ett samarbete kring 

teknikämnet mellan förskolan och grundskolan. Detta i syfte att utarbeta 

en möjlig röd tråd i undervisningen från förskolan till grundskolan. 

 För att se hur arbetet med teknik ser ut i verksamheten, om den eventuellt 

skiljer sig från pedagogers uttalanden, samt för att få en fördjupad insikt i 

teknikarbetet i förskolan vore det intressant att genomföra en 

observationsstudie om hur teknikundervisning praktiseras i förskolan.  

 Hur skiljer sig uppfattningar om skolteknik från exempelvis 

vardagsteknik eller industriteknik? För att undersöka definitioner av vad 

skolteknik kan innebära vore en studie kring skillnader i hur pedagoger 

uttrycker betydelsen av skolteknik respektive annan form av teknik av 

intresse. 
 

Tack  
Vi vill avslutningsvis rikta ett stort tack till vår handledare Sam Lodin på 

avdelningen för ämnesdidaktik och matematik vid Mittuniversitetet för hjälp 

och stöd under arbetet med denna uppsats. Tack också till de pedagoger som 

deltagit med tankar och erfarenheter som underlag till studien. Utan er hade 

vårt arbete inte varit möjligt.  
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 
 

Inbjudan till medverkan i undersökning 

Hej! 

Vi är två studenter vid Mittuniversitetet i Härnösand, som just nu 

genomför vårt examensarbete. Vi undersöker förskolepedagogers 

uppfattningar om ämnet teknik.  

Vi undrar om det finns ett intresse hos Er att vara med i denna 

undersökning genom att medverka i en intervju. Intervjun kommer att ta 

maximalt 60 minuter. För att kunna bearbeta materialet från intervjun 

önskar vi att få spela in den på en diktafon. När arbetet är klart kommer 

materialet att raderas. 

Alla personuppgifter kommer att vara helt konfidentiella och materialet 

kommer endast att användas till vårt examensarbete. Medverkan är 

frivillig och kan avbrytas när som helst om så önskas. 

Vi önskar att göra intervjuerna under v 37-38. Vi kommer att kontakta Er 

i början av vecka 37 för att höra om Ni är intresserade av att delta. Har 

Ni frågor så är Ni välkomna att höra av Er till oss. 

 

Vi som genomför undersökningen heter Helena Lundkvist och Catarina 

Lundstedt 

Ni når oss på telefon och mejl 

Helena: hel.lundkvist@gmail.com tel. 07X - XXX XX XX 

Catarina: ccatarina@hotmail.com tel. 07X - XXX XX XX 

 

mailto:hel.lundkvist@gmail.com
mailto:ccatarina@hotmail.com


  

 

 

 BILAGA 2: Inspirationsfrågor inför 

intervjuer, grundskola 
 

Hej!  
Här kommer ett smakprov på frågor till intervjun. 
 
Vad är teknik för dig? Hur skulle du vilja definiera ordet? 
Vad tänker du kring teknikundervisning i skolan? Viktigt? Varför/varför 
inte? 
Hur kan man arbeta med teknik i skolan, tycker du? 
 
Det vi framförallt vill att du funderar kring är din syn på teknik och 
teknikundervisning i skolan. Vad/hur/varför? 
Vi är dock inte ute efter något expertutlåtande, utan främst intresserade 
av dina personliga tankar kring ämnet. 
 
Med vänliga hälsningar 
Helena Lundkvist och Catarina Lundstedt 
 
Har du frågor, ring eller maila gärna! 
Helena 07X - XXX XX XX  hel.lundkvist@gmail.com 
Catarina 07X - XXX XX XX ccatarina@hotmail.com  

mailto:hel.lundkvist@gmail.com
mailto:ccatarina@hotmail.com


  

 

 

 BILAGA 3: Intervjuguide – Förskola 
 

Hur länge har du jobbat inom förskolan? 

Vad har du för utbildning? Förskollärare, barnskötare? 

Vad är teknik för dig? 

 Jobbar ni med teknik på din avdelning, hur? 

Vad tycker du om teknikundervisning i förskolan? 

Känner du dig säker på teknikundervisning? 

Vad är teknik i förskolan för dig? 

Hur skulle du vilja jobba med teknik? 

Barnen ska få en kunskap som de kan bygga vidare på i skolan, hur förhåller du/ni er 

till det? Röd tråd förskola – grundskola… 

Hur lägger ni upp arbetet kring det? 

Barnens intressen? 

Egna intressen? 

För det fortsatta arbetet med teknik i skolan? 

 

 

 



  

 

 

 BILAGA 4: Intervjuguide – Grundskola  
 

Hur länge har du jobbat inom skolan? 

Vad har du för utbildning? Lärare, åldrar, inriktning? 

Vad är teknik för dig? 

Hur jobbar ni med teknik i din klass? 

Vad tycker du om teknikundervisning i skolan? 

Känner du dig säker på teknikundervisning? 

Vad är teknik i skolan för dig? 

Hur skulle du vilja jobba med teknik? 

Hur jobbar ni/tar ni till vara på med barnens förkunskaper/tidigare erfarenheter?                        

(Barnen får en kunskap i förskolan som de kan bygga vidare på i skolan, är det något 

som du ser? Hur arbetar ni mot senare skolgång?)   

Hur lägger ni upp arbetet, hur planerar ni? 

Barnens intressen? 

Egna intressen? 

Finns det en röd tråd för det fortsatta arbetet med teknik i skolan? 

 

 

 


