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I förskolans läroplan finns tre mål som rör ämnet teknik. Forskning visar dock 
att förskolor behandlar ämnet teknik mer eller mindre omfattande ute i 
verksamheterna. Syftet med vår studie var att undersöka vilka förutsättningar 
fyra förskollärare från två olika förskolor hade för att arbeta med förskolans 
läroplan gällande strävansmålen i teknik samt hur dessa förutsättningar 
nyttjades. Genom deltagande observationer, det vill säga observationer och 
intervjuer, fick vi fram vilka förutsättningar förskollärarna hade i form av 
kunskap, material, utbildning, kompetensutveckling och intresse. Dessa 
förutsättningar valde vi att analysera utifrån implementeringsteori genom 
Lundquists (1992) kriterier förstå, kunna och vilja. Resultatet visade att det inte 
enbart var resurserna i form av kompetensutveckling och materialtillgång som 
styrde omfattningen av teknikundervisningen utan även viljan och intresset. En 
av slutsatserna blev att kompetensutveckling och kunskap inom teknik i sin tur 
kan leda till ett intresse för ämnet.   
_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

Forskning visar att den teknikundervisning som bedrivs i förskolan påverkas av vilka 
förutsättningar förskollärare har (Sundqvist 2016, 2017; Bjurulf 2013a; Kara & 
Cailtay 2017; Masoumi, 2015). Enligt Sundqvist (2017) kan dessa förutsättningar 
beskrivas som förskollärares ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper inom 
teknik, men även som materialtillgångar och kompetensutveckling. Hon menar att 
förskolepersonal inte sällan ser sig ha otillräckliga resurser för att kunna bedriva en 
omfattande teknikundervisning. Utifrån våra erfarenheter vid VFU och arbete på 
olika förskolor har även vi upplevt att det finns stora variationer i de förutsättningar 
som finns för teknikundervisning. Det kan ses som problematiskt eftersom det i 
läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) finns tydliga mål för hur teknik ska 
förklaras och användas i förskolans verksamhet. Dessa mål framställs i läroplanen 
genom att förskolan ska sträva efter att varje barn: 

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

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika 
tekniker, material och redskap (Skolverket, 2016, s.10).  

Därtill står det att barnen ska få  

• forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och 
informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i 
tillämpning (Skolverket, 2016, s.7). 	

Bjurulf (2013a) menar att dessa teknikmål påvisar att alla förskolebarn ska få 
liknande möjligheter att utveckla sitt lärande och sin förståelse för teknik, oavsett 
vilken förskola de är placerade på och vilka förskollärare de träffar. Dock rapporterar 
Skolinspektionen (2017) att det förekommer att teknik inte benämns i förskolan av 
personalen trots att det i många sammanhang vid materialanvändning och aktiviteter 
skulle kunna förklaras som teknik för barnen. Därtill anser Bjurulf (2013a) att det är 
väsentlig att personal ges samma villkor för kompetensutveckling inom ämnet för att 
på så sätt främja en likvärdig förskola. Sundqvist (2017) påpekar att resurser i form 
av kompetensutveckling inom teknik behöver ges till samtliga i ett arbetslag för att 
det ska uppnås. Utifrån denna bakgrund är det intressant att få ökad kunskap om de 
förskolor som beskriver att de aktivt arbetar med teknik och vi kommer i denna 
studie därför att undersöka två sådana förskolor. För att på så vis undersöka vilka 
skillnader och likheter gällande förutsättningar som finns i dessa två förskolor och för 
att se hur de nyttjat dessa i deras teknikundervisning. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar fyra förskollärare från två 
olika förskolor har för att arbeta med förskolans läroplan gällande strävansmålen i 
teknik samt hur dessa förutsättningar nyttjas. Våra forskningsfrågor är följande: 

• Vilka förutsättningar har förskollärarna för att bedriva teknikundervisning? 
• Hur bedriver berörda förskollärare teknikundervisning?  
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1.2 Begreppsförklaring 

För att förklara begreppet teknik har vi tagit stöd av DiGironimos (2011) ramverk 
som beskriver teknikens karaktär. Ramverket innefattar fem dimensioner vilka 
beskrivs i avsnittet 2.1. Teknik som begrepp. 

1.3 Uppsatsen disposition 

I det kommande kapitlet Bakgrund kommer vi att bearbeta den bakgrundslitteratur 
som ligger till grund för studien. Denna typ av litteratur innefattar artiklar, 
avhandlingar och övrig litteratur, alla med relevans för vår studie. I kapitlet 
Teoretiskt perspektiv beskrivs studiens teoretiska utgångspunkt, 
implementeringsperspektivet. Sedan kommer vi i kapitlet Metod att återge 
tillvägagångsättet för vår litteratursökning, vår datainsamlingsmetod, vårt urval, vårt 
genomförande, vår databearbetning och analysmetod samt hur vi följt de 
forskningsetiska aspekterna. Här redogörs även studiens trovärdighet och pålitlighet. 
Efter det kommer vi att presentera vårt resultat i kapitlet Resultat och analysen av 
vårt resultat ur ett implementeringsperspektiv i kapitlet Analys. I det avslutande 
kapitlet Diskussion för vi en diskussion kring studiens resultat och metod, därefter 
studiens betydelse och fortsatt forskning. 

2 Bakgrund 

I bakgrundsavsnittet presenteras först en definition av begreppet teknik och därefter 
redogör vi för tidigare forskning och litteratur som är relevant för studiens syfte och 
forskningsfrågor.  

2.1 Teknik som begrepp 

Sundqvist (2016) undersöker vad forskare tolkar att begreppet teknik inrymmer och 
kommer fram till att definitionen inte är entydig. Hon ger exempel på forskare som 
menar att teknik är allt det som vi människor använder för att tillfredsställa våra 
behov. Detta menar även Bjurulf (2013a) som framhåller att teknik är ett sätt att lösa 
problem. Samtidigt kan teknik förklaras med ytterligare definitioner som är beroende 
av vad, hur, vem, när, varför och var den uppstår. Dessa definitioner tar DiGironimo 
(2011) upp genom att skapa följande ramverk för teknikens karaktär, vilket hon delar 
upp i fem olika dimensioner:  
 

1) Teknik som artefakt (vad). Denna dimension beskriver teknik som alstren 
vilka framkommit genom tekniska uppfinningar och som hjälpmedel, till 
exempel datorer, mobiltelefoner och andra maskiner samt tekniska system.   

 
2) Teknik som skapandeprocess (hur). Här definieras teknik som de olika 

processer som krävs för skapandet av själva artefakterna det vill säga de 
kunskaper, metoder och verktyg som behövs för att människor ska kunna 
designa och konstruera dessa.   
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3) Teknik som mänsklig sysselsättning (vem). Teknik och tekniska innovationer 
påverkas av olika faktorer av politisk, kulturell och miljömässig karaktär och 
skapas därmed med olika ändamål.   

 
4) Teknikens historia (när och varför). Denna dimension beskriver hur teknik 

skapats och används av människor för att underlätta vardagen. Med denna 
förståelse underlättas att förstå hur teknikens utveckling fortgår, att det är en 
trög progress och nya innovationer bygger vidare på tidigare uppfinningar.   

 
5) Teknikens ställning i dagens samhälle (var). Teknikens roll varierar ständigt 

över tid vilket inverkas av till exempel andra ämnen som matematik och det 
värde teknologin tillmäts i olika sammanhang. Exempelvis har olika individer 
sina egna uppfattningar om teknik. Denna dimension är därför inte tydligt 
beskriven.  
 

Enligt DiGironimo innebär en kännedom om samtliga fem en förståelse för teknikens 
natur. Dessa fem förklaringar av teknikens natur kommer vi att använda i vår analys.  

2.2 Teknik i förskolan 

I förskolans läroplan framgår det att verksamheten har som mål att alla barn ska 
utveckla sitt kunnande gällande hur enkel teknik verkar och kunna upptäcka den 
teknik som finns i deras vardag (Skolverket, 2016). Därtill står det att förskolan ska 
ge barnen möjligheten att utveckla sin förståelse för att skapa och konstruera med 
stöd av varierande material, verktyg och tekniker. Förskolläraren har även det 
särskilda ansvaret för att ta till vara på barns nyfikenhet för teknik och utmana dem 
vidare. Dock beskriver Skolinspektionen (2017) i sin rapport att det finns en tendens i 
förskolorna som de granskat att förskolepersonalen arbetar med teknik i samband 
med aktiviteter och användande av tekniskt material, men att de inte medvetet 
belyser det som teknik för barnen. Exempelvis framgår det i rapporten att 
majoriteten av de undersökta förskolorna inte medvetet utforskar vardagsteknik som 
surfplattor eller liknande för att främja barnens förståelse för teknik. Rapporten visar 
även hur förskolepersonal beskriver sitt arbete med teknik utifrån aktiviteter rörande 
bygg- och konstruktion. Liknande resultat förekommer i en studie av Sundqvist 
(2016) då förskolepersonalen ser teknik främst som artefakter där bygg- och 
konstruktionsmaterial får en central roll. I hennes studie framkommer det även att 
det endast är ett par dimensioner av teknikens karaktär som berörs i förskolornas 
verksamhet utifrån DiGironimos (2011) ramverk, teknik som artefakt och teknik som 
skapandeprocess. Denna begränsade tekniksyn menar hon kan ha anledning i 
formuleringen av målen gällande teknik i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). 
Detta då hon menar att styrdokumentet inte omfattar samtliga dimensioner av 
ramverket för teknikens karaktär (DiGironimo, 2011).  
 Vidare skriver Sundqvist (2016) med hänvisning till ramverket (DiGironimo, 
2011) hur en djupare teknikkunskap visas genom en förståelse för att teknik inte 
enbart är artefakter samt genom en förståelse för att dessa skapats för olika ändamål. 
Bjurulf (2013a) poängterar också vikten av att som förskollärare ha en grundläggande 
uppfattning av vad teknik är och dess innebörd. Hon ger som exempel att pedagogen 
behöver ha kännedom om de fem enkla maskinerna: hävstången, hjulet, kilen, 
skruven och det lutande planet. Alla dessa utgår från mekanikens gyllene regel: "Det 
man vinner i kraft förlorar man i väg" (Bjurulf, 2013a, s.18-19). Dessa enkla maskiner 
beskrivs på följande sätt av Bjurulf (2013a, 2013b): 
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• Hävstången: Hävstångsprincipen beskrivs som en mekanik som antingen kan 
vara en- eller tvåarmad. "För att få ut mesta möjliga kraft ska avståndet till 
vridningspunkten vara så långt som möjligt” (Bjurulf, 2013a, s.17). Exempel på 
mekanismer med hävstångsprincip kan vara den enarmade skottkärran och den 
tvåarmade gungbrädan. Mekanikens gyllene regel blir påtaglig exempelvis 
genom att ju längre ut en person håller på handtagen av en skottkärra desto 
längre blir det till vridningspunkten, som i sin tur gör det lättare att lyfta.  
 

• Hjulet: Hjul finns synliga på till exempel bilen där de finns för att bilen ska 
kunna rulla. Hjulet förenklar förflyttning och bygger på en roterande hävstång. 
Det är själva hjulaxeln som är vridningspunkten. Hjulet återfinns även inuti 
andra konstruktioner som exempelvis klockor, vilket drivs av olika kugghjul. 
 

• Kilen: Kilen kan ses som en variant av det lutande planet även fast den 
används på ett annat sätt. Det är det lutande planet i kilen som utgör själva 
effekten av kilen. Yxan är ett exempel på en kil där yxan klyver ett vedträ genom 
att tvinga vedklampen i två delar. 
 

• Skruven: Skruven används främst till att förbinda olika föremål med varandra. 
Detta görs genom klämkraft när den skruvas genom olika material och klämmer 
fast dem i varandra. 
 

• Det lutande planet: Denna enkla maskin agerar hjälpmedel när man vill 
transportera saker som väger mycket på ett enklare sätt men med en längre väg. 
Ett exempel på det lutande planet kan vara en ramp. Här blir mekanikens 
gyllene regel tydlig genom att det är enklare att dra upp ett föremål uppför en 
ramp än att lyfta upp föremålet med egen kraft även fast vägen blir längre. 

Bjurulf (2013a) menar att förskollärare bör ha kännedom om de enkla maskinerna 
för att på så sätt kunna urskilja denna typ av teknik i vardagen och belysa den för 
barnen. Samtidigt som denna typ av vardagsteknik bör utforskas tillsammans med 
barnen i den dagliga verksamheten för ett tekniklärande bör också IKT 
(informations- och kommunikationsteknik) få ta plats i förskolans verksamhet. 
Vanligt förekommande digital teknik i förskolan är bland annat surfplattor, dator, TV 
och projektor men hur tekniken används varierar (Masoumi, 2015; Kara & Cagiltay, 
2017). Enligt Bjurulf (2013a) kan förskollärare genom ett aktivt pedagogiskt arbete 
med IKT förbereda barnen för framtidens typ av teknologi som styrs allt mer av 
mobiltelefoner och surfplattor. Hon understryker betydelsen av att förskollärare 
försöker skapa ett intresse för teknik redan i förskolan, då det är grunden för barnens 
framtida lärande inom teknik. Detta betyder i förlängningen inte bara att samhället 
utvecklas utan även att barnen kommer klara sin redan teknikfyllda vardag (Bjurulf, 
2013a). 

2.3 Förskollärares förutsättningar 

Denna kategori är indelad i följande underkategorier Förskollärares 
ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper inom teknik, Förskollärares 
inställning och Förskollärares resurser för att presentera några av de faktorer som 
kan påverka teknikundervisningen ur ett förskollärarperspektiv.  
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2.3.1 Förskollärares ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper 
inom teknik 

Det finns tidigare forskning där teknikämnet och teknikundervisning studerats och 
då framförallt inom skolans verksamhet. Bland annat undersöks i en studie hur 
svenska högstadielärare arbetar i skolan med teknik som skolämne (Bjurulf, 2008). 
Studiens resultat visar att vad eleverna erbjuds lära sig inom teknikämnet styrs av de 
tolkningar lärare gör av nationella styrdokument, deras val av undervisningsinnehåll 
samt deras tillvägagångssätt för undervisningen. Slutsatsen av studien är att detta 
kan ha sin grund i lärarnas utbildningsbakgrund och deras erfarenheter av 
skolämnet. Medan i en licentiatuppsats studeras hur svensk förskolepersonal ser på 
teknikämnet (Sundqvist, 2016). I studien framkommer det att bygg och konstruktion 
tar en stor plats i vad de tolkar in i ämnet men även vardagstekniken. Exempelvis 
belyser förskolepersonalen att barnen lär sig teknik genom att lära sig att klippa med 
sax. Dock finns det förskolepersonal i studien som arbetar mer medvetet med teknik 
till exempel genom att de belyser och går igenom hur olika tekniska system fungerar, 
som vattnets väg från sjön till kranen. 
 Sundqvist (2016) presenterar i sin redogörelse för tidigare forskning att det 
förekommer att förskollärare upplever en osäkerhet kring sina teknikkunskaper. 
Denna ovisshet skapar i sin tur kontraster hos förskolepersonalen och påverkar deras 
teknikundervisning, antingen genom ett avståndstagande till det eller till en mycket 
hårt kontrollerad undervisning inom ämnet. Skolinspektionen (2017) rapporterar i 
sin kvalitetsgranskning att förskolepersonalen i de undersökta förskolorna betonar 
att det sker teknikundervisning i verksamheten när barnen på olika sätt använder 
bygg- och konstruktionsmaterial. Granskningen visar dock att förskolepersonalen 
ofta är frånvarande när barnen är engagerade i bygg- och konstruktionslek. 
Positioneringen av materialet såväl som pedagogernas rörelsemönster och placering 
kan vara bidragande faktorer till barns användande av konstruktion som teknik 
(Mylesand, 2007). Därtill påverkar det hur barnen utvecklar sin skapandeförmåga 
och därför behöver pedagoger ha förståelse för detta (ibid.). Andra exempel på hur 
bristande kunskaper inom teknik hos förskolepersonal kan leda till en osäkerhet i 
teknikundervisningen presenterar Sundqvist (2017) i en senare mindre studie, där 
hon genomfört intervjuer med förskolepersonal. Hon beskriver att denna osäkerhet 
uttrycks på olika sätt, exempelvis genom att berörda förskollärare kombinerar teknik 
med naturkunskap i sin undervisning och på så sätt bortser från att tekniken i sig kan 
utgöra ett lärandeobjekt. Sundqvist anser att en lösning på detta inte nödvändigtvis 
behöver vara att förskolor har utvald personal som ges utbildning inom teknik. Hon 
menar att hennes studie påvisar att dessa utvalda pedagogers kompetenser ändå kan 
komma i skymundan. Resultatet av detta kan då fortfarande bli en frånvarande 
teknikundervisning. Därför anser hon att samtliga i ett arbetslag behöver få 
kompetensutveckling inom teknik.  
 Ett sätt att förbättra teknikundervisningens kvalitet skulle kunna vara att 
utbildningen för lärarstudenter och kompetensutvecklingen för verksamma lärare 
utgår från att utveckla deras ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper 
(Rohaan, Taconis & Jochems, 2012). Lärarna bör ha en förståelse för vad 
undervisning i teknik innebär och lämpliga tillvägagångssätt för det. Exempel på 
detta är att läraren kan arbeta problemlösningsinriktat med barnen och ställa 
ledande teknikrelaterade frågor (Rohaan et al., 2012). Enligt Bjurulf (2013a) bör 
teknikundervisningen grunda sig på barnens egna intressen för att åstadkomma det 
mest fördelaktiga resultatet. Däremot kan ett hinder för teknikundervisningen vara 
den traditionella synen på förskolepedagogik där man anser att lärandet ska ledas av 
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barnens egna intressen (Sundqvist, 2017). Detta blir inte bara problematiskt för 
teknikens insteg i förskolan utan även genom risken att läroplanens alla delar inte får 
ta plats i förskolans verksamhet (ibid.). Sundqvist (2016) drar slutsatsen att det 
behövs mer kompetensutveckling inom teknik för att förskolepersonal ska kunna 
arbeta med läroplanens mål gällande teknik. Men till skillnad från Rohaan et al. 
(2012) belyser Sundqvist (2016, 2017) att utöver fördjupade ämneskunskaper och 
ämnesdidaktiska kunskaper behöver även lärarna få lära sig metoder för att bedriva 
teknikundervisning med hänsyn till barnens intresse.  
 Förskollärare behöver också ha särskilda kunskaper för att kunna bedriva 
teknikundervisning med fokus på IKT (Kara & Cagiltay, 2017). I en studie av svenska 
förskolor presenteras de utvecklingsområden som de deltagande förskollärarna 
behöver arbeta med för att lyckas integrera IKT i pedagogiska aktiviteter (Marklund, 
2015). Dessa är 1) tekniskt kunnande till exempel hur man laddar ner appar, 2) 
kunskap kring vilken teknik som passar för ett särskilt ämne till exempel kunna 
välja surfplattan och lämplig app, 3) förmåga att problematisera teknik utifrån 
pedagogiska faktorer till exempel medvetet välja appar utifrån barns ålder. Masoumi 
(2015) anser att mer forskning behövs för att förstå hur IKT kan integreras 
verkningsfullt i förskolors verksamhet. Han menar dock att det som påverkar hur IKT 
används i pedagogiska sammanhang beror till störst del på förskollärares tekniska 
kunnande, attityder och förväntningar till IKT.  

2.3.2 Förskollärares inställning 

Den uppfattning förskollärare har för ett ämne påverkar hur detta ämne bearbetas i 
den pedagogiska verksamheten (Bjurulf, 2013a). Samtidigt som attityden till teknik 
som undervisningsämne påverkas av lärares självförtroende till sin förmåga att 
bedriva teknikundervisning (Rohaan et al., 2012). Likaså betonar Kara och Cagiltay 
(2017) hur förskollärares inställning till IKT kan avgöra ifall de väljer att använda 
digital teknik i pedagogiska aktiviteter och på så sätt gör det till en del av 
teknikundervisningen. Författarna påpekar att deras studie om turkiska förskollärare 
tillsammans med annan forskning visar att förskollärare ofta är positivt inställda till 
IKT. De beskriver till exempel hur förskollärarna i deras studie använder teknik i 
lässituationer för språkundervisning men även som verktyg för naturkunskap- och 
matematikundervisning. Därtill för att lyssna på musik och titta på filmer. Däremot 
betonar Kara och Cagiltay att majoriteten av de deltagande förskollärarna menar att 
de använder IKT utifrån sin egen vilja och förskollärarna hänvisar till att det inte 
finns några direkta krav för detta i deras läroplan. Många förskollärare i studien 
anser även till exempel att det är viktigt att begränsa barnens tid med digitala 
verktyg. Alla dessa uppfattningar kring teknik ger konsekvenser för 
teknikundervisningens upplägg menar författarna. Masoumi (2015) belyser hur de 
flesta deltagande förskollärarna i hans undersökning upplever IKT som användbart 
och arbetar dagligen med IKT på olika sätt. Dock förekommer det att vissa 
förskollärare bara använder IKT som ett "tillägg” eller inte alls i sina pedagogiska 
aktiviteter. Ett sådant exempel är hur den interaktiva skrivtavlan brukas av några 
respondenter. Den används för att visa videoklipp, bilder eller text men utan att de 
interaktiva funktionaliteterna som en interaktiv skrivtavla erbjuder utnyttjas. I 
sådana sammanhang menar Masoumi att IKT ses som något som enbart ”läggs till” 
på de dagliga undervisningstillfällena utan att istället användas för att skapa en 
ytterligare dimension för lärandet. Vidare beskriver han hur de värderingar som finns 
om hur förskolan bör bedrivas behöver ifrågasättas för att det ska gå att kunna 
implementera IKT i verksamheterna. Genom mer utbildning inom teknik för 
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yrkesverksamma och blivande lärare skulle det kunna gå att stärka deras 
självsäkerhet och bidra till att de utvecklar en positiv attityd till ämnet (Rohaan et al., 
2012). Detta skulle kunna leda till att lärare väljer att bedriva teknikundervisning i 
större omfattning (ibid.). 

2.3.3 Förskollärares resurser 

Sundqvist (2017) presenterar i sin studie faktorer som påverkar 
teknikundervisningen som bedrivs på förskolor. Dessa är bland annat förskollärares 
kunnande inom teknikämnet och teknikdidaktik samt organisatoriska förhållanden 
som personalomsättning, kompetensutveckling, tid, lokalutrymme och utbud av 
material. I studien upplever förskolepersonalen brist på något av dessa. Exempelvis 
ges inte personal som får delta i kompetensutveckling inom teknik tillräckligt med tid 
för att dela med sig av sina nya lärdomar till sina kollegor. Sundqvist argumenterar 
därför för att alla i ett arbetslag bör få samma kompetensutveckling. Det är 
nödvändigt att pedagoger får den kompetensutveckling de behöver inom teknik för 
att medvetet kunna arbeta med det (Bjurulf, 2013a; Kara & Cagiltay, 2017).  
 Beslutsfattare inom förskolan har på sistone börjat intressera sig för vilka 
materialtillgångar som finns för IKT i förskolor (Masoumi, 2015). Det sker därför 
satsningar på IKT idag i många svenska förskolor genom inköp av exempelvis 
surfplattor, persondatorer och interaktiva skrivtavlor samt genom 
kompetensutveckling inom IKT. Trots denna satsning av IKT i de svenska förskolorna 
utnyttjas inte innehavandet fullt ut i den dagliga pedagogiska verksamheten 
(Masoumi, 2015). Marklund (2015) betonar hur tillgången till IKT inom svensk 
förskola ska vara likvärdig men inte är det. Anledningarna till den ojämna tillgången 
förklarar han beror dels på växlande resurser och varierande användning av 
materialet, men också på grund av den otydliga anvisningen från aktuella 
styrdokument för hur IKT ska implementeras i förskolans verksamhet. Detta kan 
resultera i en ojämlik teknikundervisning (Marklund, 2015). I resultatet av en studie 
där det undersöks hur tre olika förskolor arbetar med IKT framgår det att 
användandet sker på olika sätt (Masoumi, 2015). IKT används som ett komplement 
till de pedagogiska aktiviteterna, som ett verktyg för arbete med mångkulturalitet, 
som ett sätt att underhålla barnen och som ett dokumentationsverktyg. Samtidigt 
visar en studie hur förskollärare ser stora barngrupper, brist på tekniskt kunnande 
och otillräckligt tekniskt material som grundläggande problem för ett användande av 
IKT (Kara & Cagiltay, 2017). Marklund (2015) framställer att det finns en brist på 
utbildning om surfplatteanvändning inom förskola i de svenska lärarutbildningarna 
idag. Vidare beskriver han hur förskollärare ofta förser sig själva med ett kollegialt 
utbyte kring surfplatteanvändning med hjälp av sociala medier. Han menar att på 
detta sätt äger förskolläraren själv kontrollen över sina utvecklingsområden, vilket 
kan ses som positivt för förskollärares professionella utveckling. 

3 Teoretiskt perspektiv 

Studien utgångspunkt är implementeringsteori. Vi har valt att utgå ifrån statsvetaren 
och implementeringsforskaren Lennart Lundquists tre kriterier (förutsättningar) för 
att ett beslut ska implementeras (1992). Utifrån dessa kriterier och ramverket för 
teknikens karaktär (DiGironimo, 2011) har vi skapat en analysmodell som vi 
använder vid sortering och analys av vår empiri. Med ett implementeringsperspektiv 
kan vi i enlighet med studiens syfte definiera och analysera vilka förutsättningar fyra 
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förskollärare från två förskolor har för att arbeta med förskolans läroplan gällande 
strävansmålen i teknik samt hur dessa förutsättningar nyttjas. 

3.1 Implementeringsteori 

Implementeringsteori kan beskrivas som en gren av förvaltningsteori och inom 
denna specialinriktning analyseras implementeringsprocessen för verkställandet av 
politiska beslut (Lundquist, 1987; 1992). Inom implementeringsforskningen studeras 
därför vilka faktorer som kan påverka implementeringsprocessen och vilka orsaker 
som kan ligga till grund för att olika politiska beslut inte implementeras (Löfgren, 
2012). Löfgren (2012) belyser även att det är centralt att se 
implementeringsprocessen både från ett uppifrån-och-ner-perspektiv (”top-down”) 
och ett nerifrån-och-upp-perspektiv (”bottom-up”). Han skriver att noga planerade 
och välformulerade politiska beslut inverkar på ifall beslut verkställs, samtidigt som 
också arbetsvillkoren för individerna som ska genomföra beslutet samt deras 
inställning påverkar verkställandet. Han poängterar dock att lyckade 
implementeringar avgörs ifall den som styr har ett relativt tydligt utformat mål med 
sin politik.  
 Lundquist (1992) har skapat en analysmodell för implementeringsproblematiken 
(se figur 1). Han menar att det finns tre kriterier (förstår, kan och vill) som inverkar 
på implementeringsprocessen. Styrningen beror dels på den styrandes (t.ex. 
regeringens) skickligheter och dels på ifall den styrde (t.ex. förskolläraren) förstår, 
kan och vill verkställa förordningen. Enligt honom bildar dessa tre kriterier vilka 
förutsättningar det finns för att beslutet ska implementeras. Han beskriver att 
individen påverkas av styrningen vilket leder till ett ställningstagande hos personen 
som därefter beslutar sig för vilka åtgärder denna ska ta (se figur 1). Lundquist 
förklarar att detta ställningstagande innefattas av de tre kriterierna förstår, kan och 
vill: 

• Förstår handlar om ifall individen har en förståelse för styrningen, det vill säga 
vet denne vad den som styr faktiskt fordrar? Har individen 
kunskapen/förståelsen för att tolka berört styrdokument?  Förordningar kan 
vara svårbegripliga.    

• Kan berör ifall individen har möjligheten att genomföra implementeringen. 
Exempelvis om personen har kunskapen, inflytandet och de materiella 
resurserna för att verkställa styrningen.  

• Vill rör ifall individen har viljan för att realisera styrningen. Det kan finnas ett 
flertal orsaker till varför den styrde inte vill verkställa förordningar till exempel 
om de inte ser det som eftersträvansvärt eller har bristande intresse för 
förändringen. 
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 Figur 1. Lundquist tre kriterier för att ett beslut ska implementeras (Lundquist, 1992, s.75). 
 
Alla dessa relationer i implementeringsprocessen påvisar den komplexitet som finns 
för att styrningen ska verkställas. Exempelvis om den styrde inte förstår saknar 
denne de kunskaper som behövs för att verkställa beslutet, då behöver den som styr 
tillföra resurser som material och utbildning. Det finns ett flertal andra olika 
styrningssituationer som kan utspela sig och det finns flera skilda kombinationer av 
förstår, kan och vill som en individ kan uppvisa. Dessa tjänstemän kräver sin egen 
särskilda styrning. Exempelvis kan den styrde ha viljan och förståelsen för att 
implementera beslutet men sakna kunnandet på grund av brist på material. Fallet 
kan även vara tvärtom. En annan person kan ha resurserna och förståelsen men inte 
viljan. Det svåraste fallet är när den styrde inte vill genomföra styrningen vilket gör 
att den som styr behöver bruka sin makt, men orsaken till denna ovilja kan variera 
stort. Den som styr har störst besvär att få implementeringen verkställd i de fall där 
individen varken vill, kan eller förstår (Lundquist, 1992). 

4 Metod 

I följande avsnitt kommer vi beskriva hur vi genomfört vår litteratursökning följt av 
en presentation av de olika metodval som gjorts för studien. Därefter redogör vi för 
hur vi har beaktat de forskningsetiska principerna och slutligen redovisas studiens 
trovärdighet och pålitlighet. 

4.1 Litteratursökning 

I studiens inledande process läste vi relevant bakgrundslitteratur vilket gav studien 
sin teoretiska grund. För att hitta vetenskapliga artiklar rörande teknikundervisning i 
svenska förskolor gjorde vi sökningar på databasen ERIC (EBSCOhost). Sökorden 
var: technology education, preschool, swe*. Sökningen gav 45 träffar. En annan 
kombination av sökord som användes var: technology education, preschool. Detta för 
att i samma databas också få fram internationell forskning. Sökningen gav 758 
träffar. I båda fallen gjordes avgränsningar på sökningen genom att vi enbart valde 
att artiklar som var refeeregranskade och från årtalen 2000 till nutid skulle visas. 
Detta eftersom det inte är förrän vid det nya milleniet som teknik som datorer 
etcetera blev vanligt förekommande i de flesta verksamheterna och hemmen. 
Artiklarna valdes utifrån relevans genom att vi läste artikelns rubrik och 

vill 

förstå
r 

beslut 

kan 

åtgärder styrning 
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sammanfattning. Därefter för att kontrollera att alla artiklar var publicerade i 
refereegranskade tidskrifter sökte vi upp dessa tidskrifter i databasen ULRICHSWEB. 
Medan vi på Diva-portalen sökte efter doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar 
som berörde teknikundervisning i Sverige med sökorden: teknik, teknikundervisning 
och förskola. Vi har även använt kurslitteratur som vi under vår 
förskollärarutbildning haft som obligatorisk litteratur i en kurs som behandlat 
teknikämnet i förskolan. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

För att undersöka vilka förutsättningar fyra förskollärare från två olika förskolor hade 
för att arbeta med förskolans styrdokument gällande målen i teknik samt hur dessa 
förutsättningar nyttjades valde vi att utföra en kvalitativ studie. Detta eftersom 
Bryman (2011) menar att i kvalitativ forskning ses kontexten av den undersökta 
miljön som viktig till skillnad från kvantitativ forskning som fokuserar på statistik 
och generalisering av det som studerats. Vi använde oss av den kvalitativa metoden 
deltagande observation som datainsamlingsmetod. Enligt Bryman (2011) är 
deltagande observation en metod som mestadels används i etnografiska studier då 
metoden innefattar längre observationer av en grupp individer, men metoden består 
även av andra datainsamlingsmetoder som intervjuer och skriftliga källor. Vi utförde 
således fyra stycken deltagande observationer, därav observationer och intervjuer. Vi 
observerade hur förskollärarna arbetade med teknik och ställde samtidigt frågor. För 
att vi skulle kunna identifiera vad som räknades till begreppet teknik stöttade vi oss 
mot ramverket för teknikens karaktär (DiGironimo, 2011) och skapade därigenom ett 
observationsschema som vi använde oss av för att på plats kunna kategorisera vår 
data utifrån ramverket (se Bilaga 3). Dessutom använde vi ramverket för att kunna 
anteckna det teknikmaterial vi ansåg oss se. Med andra ord att teknik är artefakter 
som IKT (surfplattor, projektor, TV, robotar etc.) och bygg- och 
konstruktionsmaterial. För att ställa generella teknikrelaterade frågor skapade vi en 
intervjuguide (se Bilaga 4) och utförde korta semistrukturerade intervjuer med 
förskollärarna. Denna kvalitativa intervjutyp valde vi att använda eftersom med en 
intervjuguide kan vi försäkra oss att särskilda teman berörs under intervjun (Bryman, 
2011).  

4.3 Urval 

Fyra förskollärare från två olika förskolor tillfrågades att delta i studien. Vi valde att 
begränsa urvalet till att respondenterna skulle vara förskollärare eftersom det är 
förskollärarna som har det särskilda ansvaret för att teknikundervisning bedrivs i 
förskolan (Skolverket, 2016). Vi gav både förskolorna och förskollärarna fingerade 
namn. Detta för att det inte ska gå att koppla något av studiens resultat till de aktuella 
förskolorna eller förskollärarna. Vi valde att kalla ena förskolan för Blommans 
förskola och den andra för Trädets förskola. Fia och Ida arbetar på Blommans 
förskola medan Mia och Emma arbetar på Trädets förskola. Se tabell 2 för 
bakgrundsinformation om respondenterna.  
 Urvalet av förskolor skedde målinriktat genom att vi sökte på nätet efter både 
kommunala och privata förskolor som hade skrivit fram att de arbetade med teknik 
på sina hemsidor. Detta gjordes för att kunna besvara forskningsfrågorna, något som 
hade blivit svårt om respondenterna sällan bedrev teknikundervisning. Bryman 
(2011) menar att ett målstyrt urval innebär att strategiskt välja sina respondenter 
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med åtanke på forskningsfrågorna. Tanken var först att vi skulle besöka fyra 
förskollärare från fyra olika förskolor, men eftersom flera av dem vi kontaktade inte 
var intresserade att av att delta i studien bestämde vi oss för att minska antalet 
förskolor. Bryman (2011) påpekar att forskaren som väljer ett målstyrt urval behöver 
ta hänsyn till vilka kriterier som är väsentliga att utgå ifrån. Vi ville ha flera förskolor 
för att kunna göra jämförelser av förutsättningarna för teknikundervisning. Däremot 
tänkte vi att med minst två olika förskolor går det att ändå få en god variation i 
resultatet genom att undersöka två förskollärare från samma förskola fast från olika 
avdelningar. Detta för att även se ifall det fanns olika förutsättningar på en och 
samma förskola. 
 

Blommans förskola 

(Totalt 2 avdelningar) 
Namn Ålder 

Yrkesverksam 
som 

förskollärare 
Huvudansvar 

Avdelning Viol (1-5 åringar) Fia 51 år 30 år 1-2 åringarna 

Avdelning Rosen (1-5 åringar) Ida 40 år 7 år 3-åringarna 

Trädets förskola 

(Totalt 4 avdelningar) 
    

Avdelning Tallen (5-åringar) Mia 60 år 30 år 5-åringarna 

Avdelning Granen (4-åringar) Emma 35 år 2 år 4-åringarna 

	
Tabell 2. Beskrivning av respondenterna. 	

4.4 Genomförande 

Efter att vi hittat ett antal förskolor som stämde överens med våra kriterier 
kontaktade vi dem via telefon. När vi fick tag på fyra respondenter som var 
intresserade av att delta i studien bokade vi in en dag på respektive förskola för att 
besöka vardera förskollärare under en halvdag (kl. 9-12 respektive kl. 13-16). Efter att 
vi bokat in tider med förskollärarna skickade vi via mail ut ett missivbrev till 
förskollärarna och ett informationsblad till föräldrarna (se Bilaga 1 och Bilaga 2). 
Besöken på förskolorna genomfördes av oss båda för att öka chansen att vi hann 
anteckna allt som skedde under våra observationer samt för att vi skulle kunna 
jämföra ifall vi uppfattat samma situation på liknande sätt. Detta för att stärka 
studiens tillförlitlighet.  
 På samtliga förskolor valde vi efter godkännande att spela in intervjuerna och 
observationerna för att senare kunna göra korrekta transkriberingar. Vi följde den 
deltagande förskolläraren under hela den avsatta tiden och vi båda tog 
ljudupptagningar på både intervjuer och observationer. Vi deltog passivt i miljön och 
de aktiviteter som de deltagande förskollärarna höll i. Därtill skrev vi anteckningar på 
de händelser som vi fann relevanta för vår studie. Anteckningarna av observationerna 
som vi ansåg berörde teknik fördes in i vårt observationsschema (se Bilaga 3). För att 
vi skulle fylla i schemat på liknande sätt samtalade vi med varandra innan 
datainsamlingen om hur vi tolkade dimensionerna och vilka eventuella scenarion 
som skulle kunna passa in respektive fält/dimension. Vi kom överens om att ifall en 
aktivitet berörde flera dimensioner skulle vi skriva in den i flera fält, något som 
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visade sig förekomma under besöken. Frågorna till förskollärarna ställdes dels i 
intervjuerna (se Bilaga 4) men även löpande till deltagande förskollärare under 
dagens gång. Exempelvis ställdes spontana frågor om teknikmaterialet i vissa rum. 
Intervjuerna skedde under den tid som passade respondenterna bäst men 
gemensamt var att de ägde rum under de två första timmarna av våra besök. 
Intervjuerna pågick ungefär i 20 minuter och vi gick undan till ett avskilt rum för att 
samtala, utöver en gång där intervjun skedde i barngrupp. Under det första besöket 
på Blommans förskola valde vi att enbart dokumentera teknikmaterialet skriftligt, 
något vi ändrade på till besöket på Trädets förskola. Där vi istället efter muntligt 
samtycke valde att fotografera materialet på grund av dess omfattning. 

4.5 Databearbetning och analysmetod 

Redan vid datainsamlingen sorterade vi data utifrån ramverket av teknikens karaktär 
(DiGironimo, 2011) genom observationsschemat (se Bilaga 3). Vi renskrev först våra 
anteckningar och sammanställde den data vi båda samlat in. Vi gick igenom 
inspelningarna för att försäkra att vi gjort korrekta transkriberingar. Vi valde sedan 
att utifrån ramverket för teknikens karaktär (DiGironimo, 2011) och Lundquists 
(1992) tre kriterier för en lyckad implementering skapa en analysmodell som vi 
använde oss av för att sortera och analysera vårt resultat (se tabell 1 i underavsnittet 
nedan).  

4.5.1 Analysmodell baserad på Lundquist tre kriterier för en lyckad 
implementering 

Denna studie har fokuserat på vilka förutsättningar det finns för 
teknikundervisningen och hur dessa påverkat hur teknikundervisningen bedrivs. 
Med stöd från Lundquists (1992) tre kriterier (förstår, kan och vill) för en lyckad 
implementering har vi skapat en analysmodell utifrån vårt syfte och våra 
frågeställningar. I resultatavsnittet använder vi oss av analysmodellen för att sortera 
vårt resultat och i analysavsnittet har vi använt modellen för att analysera vår empiri. 
För varje kriterium har vi skapat kategorier som vi valt att fokusera på, vilka 
presenteras i analysmodellen. I kriteriet förstå har vi valt att innefatta förskollärarnas 
ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper i teknik. Detta för att undersöka 
ifall de har kunskaperna för att undervisa i teknik och därigenom har förmågan att 
förstå och arbeta med läroplansmålen för teknik. Vi har valt att studera detta 
kriterium utifrån DiGironimos (2011) ramverk för teknikens karaktär (se 2.1 Teknik 
som begrepp). Genom att analysera vilka av ramverkets dimensioner som 
förskollärarna i vår studie har berört kunde vi studera deras kunskaper inom teknik 
närmare. Sundqvist (2016) beskriver med hänvisning till DiGironimo (2011) att 
individer som har förståelse för alla delar av teknikens karaktär i enlighet med 
ramverket har en full förståelse för vad teknik är. Vidare beskriver Sundqvist hur 
kunskaper inom teknik inverkar på teknikundervisningen eftersom en djupare 
förståelse för teknik innebär en mer omfattande undervisning inom ämnet. Med detta 
som stöd har vi förstått de deltagande förskollärarnas ämnes- och ämnesdidaktiska 
kunskaper inom teknik och har därmed valt att tolka och analysera empirin utifrån 
dessa källor. I kriteriet kunna har vi valt att se vilka resurser förskollärarna har att 
tillgå. Det vill säga huruvida förskolläraren har den utbildning som denne behöver 
samt om denne får den kompetensutveckling och det material som behövs för att 
kunna verkställa läroplanens intentioner. Det sista kriteriet vilja har vi valt att 
definiera som intresse. Detta för att undersöka om det finns ett intresse hos 
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förskollärarna för att arbeta med teknik i förskolan och därav en vilja att verkställa 
styrningen.  
 

Förutsättningar 

Förstå Kunna Vilja 

Kunskap  

(ämneskunskap och 
ämnesdidaktisk kunskap 
med utgångspunkt från 
ramverket för teknikens 
karaktär (DiGironimo, 

2011)) 

Resurser 

(möjlighet till utbildning, 
kompetensutveckling och 

material) 

Intresse 

 
Tabell 1. Analysmodell. 	

4.6 Forskningsetiska aspekter 

Forskningsetik berör de olika etiska krav som finns på genomförande av forskning. 
Dessa regler gäller bland annat hur information från medverkande personer i 
forskning får hanteras (Vetenskapsrådet, 2017). Det finns fyra etiska huvudkrav kring 
detta, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidenialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). I det missivbrev (se Bilaga 1) som vi 
skickade till respondenterna redogjorde vi för hur vi förhöll oss till de 
forskningsetiska principerna. Vi har nått informationskravet genom att vi bland 
annat förklarat studiens syfte, vårt tillvägagångssätt för datainsamlingen, det 
frivilliga deltagandet i studien samt att de när som helst kunde avbryta sin 
medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med samtyckeskravet bad vi om 
tillåtelse att spela in och transkribera respondenternas utsagor (ibid.). Samtycket 
gavs både muntligt och skriftligt genom missivbreven. Samtycke hämtades dock inte 
från övrig personal på avdelningen, barnen eller föräldrarna eftersom fokus för vår 
studie var respondenterna och deras interaktioner med sin miljö och andra individer 
gällande teknik. Däremot informerades föräldrar, barn och övrig personal muntligt 
på plats och genom tidigare skickat informationsblad (se Bilaga 2). Vetenskapsrådet 
(2017) betonar att hög konfidentialitet bör hållas för att värna om deltagarnas 
integritet. Konfidentialitetskravet har beaktats genom att förskolorna och alla 
deltagande erhållits fingerade namn (Vetenskapsrådet, 2002). Ett annat etiskt krav är 
att all datainsamling enbart får användas för vetenskapliga ändamål, undantag är ifall 
respondenter samtyckt till annat (Vetenskapsrådet, 2017). Detta är nyttjandekravet 
vilket har tagits till hänsyn genom att respondenterna informerades om att all data 
enbart kommer nyttjas för denna studie samt att undersökningen kommer 
sammanställas till en uppsats som kommer läggas ut på databasen Diva 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
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4.7 Studiens trovärdighet och pålitlighet 

Vi har valt att diskutera studiens tillförlitlighet i enighet med Bryman (2011) och de 
begrepp han förespråkar vid kvalitetsbedömning av kvalitativa studier, vilka är 
trovärdighet och pålitlighet. Enligt Bryman innebär trovärdighet huruvida 
observationerna som utförts stämmer överens med det som avsetts undersökas samt 
ifall studien resultat kan appliceras i andra miljöer än de som studerats. 
Trovärdigheten säkras genom att forskaren påvisar hur denne följt de 
forskningsregler som finns och tillhandahåller respondenterna resultatet för att 
säkerhetsställa att de tolkats rätt (Bryman, 2011). För att beakta dessa kriterier har vi 
inte bara löpande ställt frågor till våra respondenter under observationernas gång 
utan även i efterhand kontaktat en av respondenterna per telefon för att tillförsäkra 
att vi gjort rätt tolkning utifrån vår empiri. Utöver detta använde vi oss även av en 
intervjuguide för att garantera insamlandet av grundläggande information som inte 
framgick genom våra observationer, vilket kan ha kompenserat för våra relativt korta 
deltagande observationer. Även om vårt resultat inte kan ge en generell bild av 
förskolor överlag upplever vi ändå att detta kan säga något om förskolors verksamhet 
i allmänhet. Vidare till studiens pålitlighet som handlar om på vilket sätt det går att 
replikera (upprepa) resultatet, som kan redogöras genom att forskaren redovisar de 
steg som tagits under forskningsprocessen (Bryman, 2011). Detta har vi beaktat 
genom att vi bland annat presenterat och motiverat våra metodval. Vi har även 
bearbetat materialet genom att lyssna flera gånger på det inspelade materialet för att 
säkerhetsställa att vi transkriberat rätt och med stöd av det tekniska ramverket 
(DiGironimo, 2011) har vi urskilt tekniken i vår empiri. Vidare är vi även medvetna 
om att vi är tolkande subjekt vilket gör att studiens resultat troligen skulle skilja sig 
något ifall någon annan utförde den trots samma metoder. Däremot har vi 
eftersträvat opartiskhet till vårt forskningsprojekt genom att vi tolkat vår empiri med 
hjälp av vårt teoretiska perspektiv och ramverket för teknikens karaktär. Vi har även 
genom att använda ett observationsschema vid datainsamlingen försökt vara 
objektiva. Slutligen har vi tagit lärdom av studien då vi utefter våra tidigare 
erfarenheter av förskolors verksamheter trott att materialtillgång och 
kompetensutveckling skulle ha störst betydelse för teknikundervisningens 
omfattning. 

5 Resultat 

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt resultat. Resultatet kommer vara indelat 
i tre underrubriker som skapats utifrån Lundquists (1992) tre kriterier för 
implementering – Förstå, Kunna och Vilja.  

5.1 Förstå 

Det första kriteriet förstå i implementeringsteorin av Lundquist (1992) handlar om 
ifall individen har förståelsen såväl som kunskapen för att verkställa styrningen. Här 
kommer vi att redogöra hur förskollärarna bedriver teknikundervisning och vilka 
kunskaper förskollärarna har inom teknik det vill säga deras ämneskunskaper och 
ämnesdidaktiska kunskaper med utgångspunkt från ramverket för teknikens 
karaktär (DiGironimo, 2011). För att skapa en överskådlighet för hur förskollärarna 
berört ramverkets fem olika dimensioner har vi valt att underkategorisera utifrån 
dessa. Om en förskollärare har berört flera dimensioner av teknikens karaktär i en 
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och samma aktivitet kommer vi döpa aktiviteten. Detta för att kunna hänvisa igen till 
samma aktivitet vid namn i flera underkategorier och för att det ska bli mer 
lättförståeligt. 
 
Teknik som artefakt 
Studiens resultat visar att alla förskollärare berör teknik som artefakt. Under våra 
intervjuer med Ida och Emma beskriver de att teknik kan ses som olika artefakter. 
Ida menar bland annat att "teknik är ju över överlag sånt som människan har 
skapat...stolar, bord eller allt runt omkring oss också". Vidare berättar Emma att 
"först är det ju IT (…) Ah men sax till exempel, spade, bestick, alltså det är ju allt som 
människan har tillverkat för att underlätta". Under våra observationer berör också 
Fia och Mia teknik som artefakt när de leder varsin aktivitet. Detta gör Fia när hon 
håller i en samling och benämner en stereo som teknik. Hon och barnen sitter i en 
ring på mattan. Stereon sätts plötsligt igång av sig självt och den börjar spela Bamses 
melodi. Ett barn som sitter bredvid eluttaget drar ur kontakten strax efter stereon 
satts igång och stereon tystnar. Fia pekar mot stereon och säger ”teknik!”. Medan 
under Mias aktivitet, som vi valt att kalla Hjulet, belyser hon en av de enkla 
maskinerna – hjulet. Mia sitter med några barn vid ett bord. Hon håller upp två 
bilder som visar ett hjul respektive en tomte bredvid en julgran. Hon frågar:  

Mia: Det här vet vi va? 

Barnen: Hjul, och jul 

Mia: Men, det är ju inte samma sak va? 

Barnen: Nej 

Barn: Hjul…så man liksom kan, tror att man menar hjul som snurrar eller julafton så kanske 
man tror. 

Mia: Exakt 

På så vis illustrerar Mia hjulet som artefakt.   
 
Teknik som skapandeprocess 
Resultatet visar att samtliga deltagande förskollärare berör teknik som 
skapandeprocess genom att belysa processen till exempel de tekniker barnen 
använder för att skapa något. Ett exempel på detta är när Fia under vår intervju 
pratar om en tidigare aktivitet som hon har dokumenterat. Dokumentationen är en 
bild på ett stort bygge av materialet ”plus plus” med formen av en helix (variant av 
spiral) som några barn har skapat tillsammans. Under bilden har Fia skrivit "#Teknik 
#Samarbete". Hon påpekar att barnen gjort en avancerad konstruktion genom att de 
satt ihop flera ”plus plus” på ett sådant sätt att konstruktionen inte bara blivit 
tredimensionell utan även består av kurvor. På detta sätt har det blivit tydligt att 
själva konstruktionsbyggandet (skapandeprocessen) är teknik enligt Fia. På ett 
liknande sätt berör Emma teknik som skapandeprocess när hon sitter vid två barn 
som har byggt ett stort ”hus” av magnetklossar. Hon ställer frågor till ett av barnen 
om konstruktionen och hon vänder sig sen till det andra barnet. Hon rör några av 
magneterna i konstruktionen och säger "XXX om man sätter så här…”. Genom att 
hon intresserar sig för hur barnet tänkt kring designen av sin konstruktion och 
genom att säga att huset kan konstrueras annorlunda har hon belyst 
skapandeprocessen. I intervjun med Mia beskriver hon hur barnen med stöd av 
henne gjort egna animeringar det vill säga stop-motion filmer. Hon förklarar hur de 
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gör egna filmer med hjälp av en låda med tillhörande rekvisita. De tar då kort på olika 
"scener" med hjälp av en surfplatta uppställd på ett stativ och sätter sedan ihop 
bilderna till en film. Detta exempel illustrerar hur Mia arbetar med teknik som 
skapandeprocess eftersom de med hjälp av digitala verktyg skapar något nytt (film). 
Slutligen berör Ida denna dimension genom det samtal hon för med ett barn när hon 
visar en film på surfplattan. Vi har valt att kalla denna aktivitet Programmering. I 
filmen höll flera barn på med förskolans nyinköpta Bluebots. Dessa är robotar som 
man kan programmera att röra sig i den riktning man vill genom att trycka olika 
pilar. Ett barn kommer fram och pekar på filmen och säger att det är hon som visas 
på filmen. "Hur vet du vart roboten ska gå någonstans?" frågar Ida henne men flickan 
svarar inte. Ida avslutar samtalet med att säga "Du planerar vägen".  I aktiviteten 
Programmering valde Ida att belysa processen (programmeringen) det vill säga de 
steg barnet behöver ta för att lösa ”problemet”. Med andra ord behöver barnet ge 
roboten instruktioner för att den ska röra sig. 
  
Teknik som mänsklig sysselsättning 
Två av förskollärarna presenterar teknik som mänsklig sysselsättning på olika sätt. 
Ett exempel på detta är när Ida under aktiviteten Programmering poängterar för 
barnet att det är denne (människan) som styr tekniken det vill säga bestämmer hur 
roboten ska röra sig. Medan under Mias aktivitet Hjulet diskuterar hon och barnen 
om hjulets förenkling av vår vardag. Hon säger:  

Mia: Och till och med på soptunnan, varför är det hjul på soptunnorna? 

Barn: Så man kan köra dem när man drar dem ut när sopbilen ska komma. 

Mia: Mm, men om det inte fanns hjul, hur fick man göra då? 

Barn: Bära, och det är jättetungt. 

Genom detta belyser hon för barnen teknikens värde för oss och att soptunnan 
konstruerats för att uppfylla ett mänskligt behov.  
 
Teknikens historia 
Två av förskollärarna erbjuder tillfällen där teknikens historia berörs. När Mia under 
sin aktivitet Hjulet fortsätter samtalet om hjulen på soptunnorna och dess funktion, 
riktar hon barnens uppmärksamhet till hur vi gjorde innan hjulet fanns. Hon belyser 
på så sätt historiken bakom hjulet och indirekt soptunnans tekniska utveckling. 
Under en intervju med Ida berättar hon att hon under ett gammalt projektarbete, där 
barnen skapade en egen stadsdel, pratade med barnen om hur hus såg ut idag och 
förr. Hon ger exempel och säger: "Ja men nu har vi inte skorsten längre till exempel, 
varför har vi inte det? (…) Det kan vara jättesvårt att förstå för barnen, sen har vi 
också använt internet som hjälp. Till exempel visa saker, där vi berättar också hur en 
eldspis kan se ut". Genom denna beskrivning berör Ida teknikens historia när hon 
belyser skillnader på dåtidens hus och spisar jämfört med idag.  
 
Teknikens ställning i dagens samhälle 
Det framkommer i resultatet att två förskollärare berör teknikens ställning i dagens 
samhälle. Vid intervjun med Ida beskriver hon teknikens värde för samhället och 
enskilda individer och berör därmed denna dimension. Ida säger:  

Det är kul att vi jobbar med tekniken för att samhället ser ut framöver, att det är tekniken, som 
är väldigt viktigt del av våra liv (…) vi kommer inte kunna mhm klara sig utan tekniken 
framöver. Sen tycker jag det är bra att man jobbar med det redan i förskolan, och det kanske är 
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också i samband med att det ska vara liksom en komplettering. Att alla föräldrar inte kanske har 
inte samma möjligheter hemma (…) även om de har det hemma (surfplattor) så blir det ett 
annat lärande här, mellan barnen, det blir typ samlärande. 

Mia berör även teknikens roll i samhället under vår intervju med henne. Detta genom 
att hon exempelvis beskriver tekniken i relation till de naturvetenskapliga ämnena. 
Hon berättar även att de i förskolan valt att fokusera på olika delar inom den digitala 
tekniken. Dessa områden är animering, mikroskopi och programmering. När Mia 
nämner programmering säger hon att "det är ju en sån sak som det trycks på 
uppifrån, att det liksom är det barnen ska". Vidare betonar hon att avdelningens 
huvudtema är hållbar framtid och att det då ingår programmeringsaktiviteter. Mia 
förklarar att ”det är för barnens framtid”. Hon framställer därför att viss teknik 
(programmering) behöver prioriteras eftersom det är ett samhällsintresse. På så vis 
belyser hon den roll tekniken spelar för samhällsutvecklingen och barnens framtid.    

5.2 Kunna 

Det andra kriteriet enligt Lundquist (1992) för en lyckad implementering är att 
kunna vilket innefattar att individen som ska verkställa styrningen behöver ha 
tillgång till olika resurser. Här redogörs vilka resurser i form av material, utbildning 
och kompetensutveckling som förskollärarna har att tillgå för att bedriva 
teknikundervisning.  
 
Tillgängligt teknikmaterial 
På alla de avdelningar som förskollärarna arbetar på finns olika bygg- och 
konstruktionsmaterial i samtliga av avdelningarnas lekrum, ljusbord, surfplattor, 
projektor och en verkstad med diverse skapandematerial som återvinningsmaterial, 
färg och penslar. Fia har också på sin avdelning Viol ett sandbord. Utöver att Mia och 
Emma har en verkstad på varsin avdelning har de båda även tillgång till förskolans 
digitala ateljé. Denna är placerad på avdelningen Tallen där Mia arbetar och dit 
kommer det varannan vecka en pedagogista. Då får barn från hela förskolan 
möjlighet att använda sig av olika typer av teknik som programmering, animering, 
mikroskopi och så vidare. I ateljén finns bland annat material som en 
"dockteaterlåda" för skapande av stop-motion-filmer, mikroskopägg, surfplattor med 
ett flertal olika appar för programmering och animering, Bluebot robotar, olika typer 
av lego och klossar, TV samt barnböckerna "De mäktiga fem". Dessa böcker som 
handlar om de fem enkla maskinerna finns också på Emmas avdelning som 
egengjorda e-böcker (personalen har tagit kort på böckernas sidor) och på Idas 
avdelning är dessa böcker nyinköpta. Liknande robotar finns även på Idas avdelning 
Rosen. På Emmas avdelning har de ett eget mikroskopägg och ett rum där det finns 
en TV kopplat till Apple TV. På Mias avdelning finns det ett stort ”upplevelserum” 
fyllt med naturmaterial och ett litet "upplevelserum" där en projektor är ständigt på 
för att projicera olika miljöer. Det finns QR-koder på väggarna i det stora 
upplevelserummet som barnen får skanna in med surfplattan för att kunna projicera 
filmer på olika naturmiljöer via projektorn. Det finns även andra QR-koder som 
istället leder till ytterligare information om en viss dokumentation som finns uppsatt 
på väggen. På Emmas avdelning har de istället ett rum där det finns en kub som 
barnen kan gå in i där olika filmer projiceras via en projektor som är kopplad till en 
surfplatta. Likt Tallen har de QR-koder på väggarna som används av barnen för att 
byta film. På Blommans förskola där Fia och Ida arbetar ska de också snart få varsin 
”upplevelsekub”. 
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Utbildning och kompetensutveckling 
När Fia, Mia och Ida studerade till förskollärare förekom det ingen utbildning i 
ämnet teknik. Den enda förskolläraren som fått utbildning i teknikämnet under sin 
förskollärarutbildning är Emma. Fia berättar att hon bildat sig en uppfattning om vad 
teknik är genom sina yrkeserfarenheter. Medan Ida beskriver att hon utvecklade sina 
grundläggande teknikkunskaper när hon deltog i ett utvecklingsprojekt för 1-2 år 
sedan. Hon blev slumpmässigt vald att ingå i utvecklingsarbetet och projektet 
resulterade i en teknikplan för stadens kommun. På Blommans förskola finns det en 
IKT-grupp som har träffar en gång i månaden. Fia ingår i denna grupp och är alltså 
IKT-ansvarig. Hon får därigenom utbildning inom olika delar av IKT, till exempel 
green screen. Ida är också med i förskolans IKT-grupp men deltar enbart i dessa 
träffar var tredje månad. Då hon också är teknikpilot och har träffar en gång i 
månaden med teknikgruppen. Dessa träffar hålls av kommunen och alla kommunala 
förskolor kan anmäla sig intresserade. Piloter måste gå på mötena men för de andra 
är det frivilligt. Hon berättar att de exempelvis under träffar pratar om kilen och de 
andra enkla maskinerna. På Trädets förskola berättar Emma att hon inte fått någon 
(utomstående) kompetensutveckling inom teknik från förskolan utan förklarar att 
hennes teknikkunskaper kommer från hennes högskoleutbildning. Medan Mia inte 
minns ifall hon fått sådan kompetensutveckling, men hon tror det. Mia är i nuläget 
delaktig som respondent i ett forskningsprojekt kring teknik i förskolan. Båda 
förskollärarna betonar dock att de på Trädets förskola har en anställd pedagogista 
med inriktning mot teknik som kommer till förskolan varannan vecka och som leder 
olika aktiviteter i förskolans digitala ateljé. I dessa aktiviteter deltar all förskolans 
personal och barn vid olika tillfällen. Syftet med aktiviteterna är att inspirera och 
handleda personalen. Förskolepersonalen kan även om de vill boka en enskild tid 
med pedagogistan för stöd, tips och idéer.  

5.3 Vilja 

Här behandlas det tredje kriteriet av Lundquists (1992) implementeringsteori som är 
att vilja vilket innefattar den vilja individen har för att verkställa bestämmandet. För 
att undersöka viljan har vi valt att utgå från deras intresse för teknik.  
  
Intresse 
Alla förskollärare utom Fia beskriver att de utvecklar sina kunskaper inom teknik på 
egen hand eftersom de har ett personligt intresse för teknik. Emma betonar att hon är 
självlärd för att hon tycker det är kul att hitta på nya sätt att använda tekniken. Ida 
förklarar att mycket av hennes kunskaper kommer ifrån hennes egna intresse för 
teknik och att hon är särskilt intresserad av IKT. Under intervjun framkommer det 
även att hon egentligen blev intresserad av teknik i samband med att hon deltog i 
utvecklingsprojektet gällande teknik. Mia talar om att hon alltid tyckt om att bedriva 
teknikundervisning, såväl nu som det finns ett aktivt arbete med den digitala 
tekniken som förr när fokus främst var på bygg- och konstruktion. Hon berättar att 
hon brukar söka upp mycket information om teknik på sin fritid till exempel läser 
hon bloggar då hon tycker det är roligt. Hon nämner även att de har många appar 
som är roliga att arbeta med och att det är särskilt kul att fota med mikroskopäggen. 
Även om Fia inte uttryckligen nämner att hon har ett särskilt intresse för teknik 
berättar hon att de för närvarande arbetar mycket med miljön det vill säga hur de kan 
utforma rummen. Därtill nämner Fia att hon önskar att mer IKT, bland annat 
projektorer, ska införskaffas för att personalen ska slippa flytta runt materialet från 
rum till rum vid användning. Under intervjun berättar även Fia och Ida att det går att 
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få mer kompetensutveckling inom teknik på Blommans förskola om man är 
intresserad av det. Däremot är att det upp till en själv att be om det från 
förskolechefen. Liknande nämner Mia men hon påpekar också att deras chef kan 
styra upp och ge kompetensutveckling till ett arbetslag om hon tycker att de behöver 
utvecklas i något. Medan Emma betonar att om det önskas mer pedagogiskt stöd 
kring arbetet med teknik kan personalen boka in en tid med förskolans pedagogista.  

5.4 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet att förskollärarna påvisar en grundläggande 
förståelse för teknik och att de har resurser för att kunna bedriva teknikundervisning 
i form av kompetensutveckling och material. Därtill finns en vilja hos varje 
förskollärare att arbeta med teknik i förskolan då de har ett intresse för teknik. 
Genom DiGironimos (2011) ramverk för teknikens karaktär har det dock framkommit 
att det endast är två av de deltagande förskollärarna som berör alla fem 
dimensionerna. Alla förskollärare berör däremot de två första dimensionerna, teknik 
som artefakt och teknik som skapandeprocess. De förutsättningar i form av material 
och kompetensutveckling bedömer vi är störst på Trädets förskola. Där de exempelvis 
har en pedagogista med inriktning teknik. Utöver detta ligger de även i framkant med 
teknikundervisningen då de undervisar i exempelvis programmering och animering. 
Den digitala ateljén erbjuder även en större variation på tekniskt material än 
avdelningarna på Blommans förskola. Vad gäller kompetensutveckling har de på 
Trädets förskola större tillgång till personlig utbildning genom möjligheten till att 
boka en egen tid med förskolans pedagogista. Vi ser trots detta att samtliga av de 
deltagande förskollärarna har ett intresse för teknik samt för att bedriva 
teknikundervisning i förskolan. Dock kan vi fundera kring om viljan och intresset är 
likvärdigt för samtliga deltagande förskollärare. Kanske finns det de som har ett 
större eller mindre intresse för teknik, något vi kommer analysera vidare i 
nästkommande kapitel. 

6 Analys 

I följande kapitel analyserar vi vårt resultat utifrån Lundquists (1992) tre kriterier 
(förstå, kunna och vilja) för att ett beslut ska verkställas (se analysmodell i 
kapitlet Metod). Detta genom att analysera hur dessa kriterier förhåller sig till sig 
själva och varandra samt hur detta i sin tur påverkar förskollärarnas förutsättningar 
för att bedriva teknikundervisning. Kriterierna behandlas i fyra kategorier och i 
följande ordning: 1) att förstå teknik, 2) att kunna bedriva 
teknikundervisning, 3) att vilja bedriva teknikundervisning och 4) sammanfattande 
analys av att förstå teknik, kunna och vilja bedriva teknikundervisning.  

6.1 Att förstå teknik 

Enligt Lundquists (1992) kriterium förstå behöver den styrde ha kunskapen för att 
verkställa styrningen. I vårt fall är de styrda förskollärarna och de styrande är de 
olika styrdokumenten som exempelvis förskolans läroplan men även 
förskolecheferna. De styrda (förskollärarna) verkar ha olika ämneskunskaper och 
ämnesdidaktiska kunskaper inom teknik vilket framgår i resultatet genom att det 
enbart är Mia och Ida som berör alla dimensioner i ramverket av teknikens karaktär 
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(DiGironimo, 2011). I de aktiviteter som dessa förskollärare leder blir det även tydligt 
att innehållet i deras teknikundervisning inrymmer flera aspekter av teknikämnet, 
det vill säga att de berör alla dimensioner av teknikens karaktär (ibid.). I den 
bemärkelsen bedriver de en mer omfattande teknikundervisning jämfört med de 
andra förskollärarna som inte har denna kunskap. Utifrån ett 
implementeringsperspektiv med stöd av Lundquists (1992) kriterier för en lyckad 
implementering bör dessa två förskollärares förståelse för teknikämnet i förskolan 
vara en av orsakerna till att förskollärarna bedriver en vältänkt teknikundervisning 
och kan antyda att de har en större förmåga att förstå och arbeta med 
läroplansmålen i teknik jämfört med de andra förskollärarna. Vi tolkar det därför 
som att Ida och Mia har mer fördjupade kunskaper inom teknik än sina kollegor. 
Även om det dock framgår i resultatet att alla förskollärare verkar ha en viss 
förståelse/kunskap för teknik som ämne och hur teknikundervisning kan bedrivas. 
Då alla deltagande förskollärare berör dimensionerna teknik som artefakt och teknik 
som skapandeprocess (DiGironimo, 2011). Samtidigt som det blir påtagliga 
konsekvenser av hur läroplanen följs utefter förskollärarnas teknikkunskaper. 
Exempelvis går det att tolka utifrån barnens reflekterande utsagor att Mia utvecklat 
deras förståelse för flera aspekter av tekniken genom att hon i sina aktiviteter arbetar 
med alla dimensioner av ramverket (DiGironimo, 2011). Ett sätt att se på detta är att 
förskollärarnas förståelse för teknikämnet i sin tur påverkar de förutsättningar 
barnen får för ett tekniklärande (Lundquist, 1992). Frågan blir då varför enbart Mia 
och Ida berör alla dimensioner (DiGironimo, 2011). Utöver skillnader i 
förskollärarnas förståelse för teknik finns det visserligen skillnader mellan de 
resurser alla förskollärare har och därför blir en annan fråga hur resurserna inverkar 
på förskollärarnas förmåga att förstå. Detta kommer analyseras i nästkommande 
kategori. 

6.2 Att kunna bedriva teknikundervisning 

Sett från ett implementeringsperspektiv har förskollärarna möjligheterna att bedriva 
teknikundervisning som förordat i läroplanen eftersom de utöver att ha kunskaper 
inom teknik även uppfyller kriteriet kunna (Lundquist, 1992). Då det i resultatet visar 
sig att alla förskollärare har resurser i form av kompetensutveckling och har på sin 
avdelning diverse teknikmaterial. Exempelvis får alla förskollärare via 
kompetensutvecklingen stöd för hur de kan arbeta med teknik, till exempel tips på 
innehåll för teknikundervisningen och vilka metoder de kan använda. På så vis kan 
förskollärarna utveckla sina ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper inom 
teknik. Förskollärarnas kunskaper för teknikämnet påverkas alltså av de resurser 
förskollärarna har att tillgå (Lundquist, 1992). Lundquist (1992) menar att ifall en 
individ saknar förståelse för styrningen (till exempel styrdokument) kan den som styr 
(exempelvis förskolechefen) bistå med kunskap i form av kompetensutveckling. På 
Blommans förskola är både Fia och Ida deltagare i IKT-gruppen. Fia deltar 
månadsvis medan Ida deltar var tredje månad då hon i sin roll som teknikpilot har en 
annan ytterligare kompetensutveckling varje månad. Medan förskollärna på Trädets 
förskola har en digital ateljé som ligger i direkt anslutning till Mias avdelning och de 
har en pedagogista som kommer dit varannan vecka. Med detta sagt anser vi att 
resurserna inte är likvärdiga för de deltagande förskollärarna. Mia har mest resurser, 
följt av Emma, Ida och Fia. I linje med Lundquist (1992) beskrivning av hur resurser 
kan stödja en individs förståelse skulle Mias mer fördjupade teknikkunskaper jämfört 
med Emmas kunna bero på att den digitala ateljén finns på hennes avdelning. Det ger 
även Mia en större omfattning av varierat teknikmaterial. Därför anser vi att Emmas 
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resurstillgångar till skillnad från Mias är en aning mindre omfattande. Detta kan vara 
en möjlig orsak till varför Emma som är på samma förskola som Mia inte berör 
samtliga dimensioner av teknikens karaktär (Lundquist, 1992; DiGironimo, 2011). 
Däremot är det bara Emma som har fått utbildning inom teknik från sin 
förskollärarutbildning. Vi tolkar därför det som att förkunskapen inte funnits för 
teknik som ämne utan denna kunskap har de andra förskollärna förvärvat genom 
kompetensutvecklingen. Utifrån ett implementeringsperspektiv skulle ett rimligt 
antagande vara att Emma borde ha mer kunskap och förståelse för teknikämnet då 
hon fick utbildning inom teknik redan som förskollärarstudent (Lundquist, 1992). 
Därför borde hon kunna belysa teknikens karaktär på ett mer övergripande sätt 
(DiGironimo, 2011). Utifrån implementeringsteorin är en annan förväntning att Fia 
som har minst resurser även bedriver minst teknikundervisning, förutsatt att hon 
inte heller har fördjupade kunskaper (Lundquist, 1992). Detta stämmer in med vårt 
resultat men hur kommer det sig då att Ida som har mindre resurser än Emma ändå 
berör alla teknikdimensioner? Särskilt med tanke på att Ida likt Mia inte fått denna 
grundläggande utbildning inom teknik från sin förskollärarutbildning som Emma har 
fått. För att följa läroplanens intentioner det vill säga styrningen behöver 
förskollärarna inte enbart ha förmågan att förstå direktiven utan behöver även 
kunna, det vill säga ha resurserna som material, kompetensutveckling och utbildning 
såväl som viljan (Lundquist, 1992). Kan en större vilja vara orsaken till att Mia och 
Ida bedriver en mer medveten teknikundervisning jämfört med de andra 
förskollärarna? Detta ska vi undersöka närmare i nästa kategori. 

6.3 Att vilja bedriva teknikundervisning 

I resultatet framgår det att samtliga förskollärare visar intresse för teknik och således 
tolkar vi att det tredje kriteriet vilja utifrån Lundquists implementeringsteori uppnås 
(Lundquist, 1992). Mia, Emma och Ida uttrycker ett intresse för teknik i sina 
intervjuer samtidigt som Fia visar sitt intresse för förskolans tekniska material. 
Därtill visar det sig i resultatet att alla förskollärare har möjligheten att önska mer 
kompetensutveckling från sin förskolechef om de vill det. Förskollärarna kan alltså 
utifrån ett implementeringsperspektiv via sitt intresse ha direkt påverkan på vilka 
resurser i form av kompetensutveckling som erbjuds (Lundquist, 1992). Lundquist 
(1992) beskriver att det är svårast att verkställa en implementering ifall den styrde 
inte har viljan. Vi tolkar det därför även som att viljan är det viktigaste verktyget för 
en implementering och kanske också anledningen till att de extra teknikintresserade 
förskollärarna Mia och Ida bedriver en välmedveten teknikundervisning. Vi tolkar det 
som att dessa två förskollärare har ett starkare intresse för teknik än Fia och Emma 
eftersom Mia och Ida till exempel är extra involverade i förskolans arbete med teknik. 
Ida är både IKT-ansvarig och teknikpilot, medan Mia för närvarande deltar i ett 
forskningsprojekt och på sin fritid läser pedagogiska bloggar om teknik. Till skillnad 
från Emma som inte deltar i något särskilt och Fia som visserligen är i IKT-gruppen 
men inget mer. Med en stark vilja kan det kanske vara så att de tar för sig mer av 
kompetensutvecklingen och på så vis vidgar sina kunskaper (Lundquist, 1992). 
Lundquist (1992) beskriver även hur det kan vara svårt för den styrande att införa 
olika insatser för att få den styrde att vilja verkställa implementeringen eftersom 
orsakerna till oviljan kan variera stort. Däremot framgick det i resultatet att styrning 
uppifrån (kommunalförvaltning) kan utmynna i ett intresse för teknik, vilket var 
fallet med Ida och hennes deltagande i utvecklingsarbetet som ledde till kommunens 
teknikplan.    
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6.4 Sammanfattande analys av att förstå teknik, kunna och 
vilja bedriva teknikundervisning 

Resultatet visar att samtliga av Lundquists (1992) kriterier förstå, kunna och vilja för 
en lyckad implementering av ett beslut uppfylls av alla de deltagande förskollärarna. 
De har därför förutsättningarna för att verkställa läroplanens intentioner gällande 
teknikundervisning och kan därmed arbeta mot de strävansmål som finns för teknik i 
styrdokumentet (Lundquist, 1992). Däremot framgår det också i resultatet att det 
finns skillnader för hur väl dessa kriterier uppfylls av respektive förskollärare och det 
påverkar hur omfattande teknikundervisningen blir. Exempelvis visar förskollärarna 
olika nivåer av teknikkunskaper genom att enbart hälften av de dem berör samtliga 
dimensioner av teknikens karaktär (DiGironimo, 2011). Detta kan vara problematiskt 
eftersom alla fyra förskollärare då visar olika nivåer av medvetenhet för teknikens 
dimensioner utifrån ramverket. Intressant är att viljan kan ses som minst hos Fia 
jämfört med de andra förskollärarna, hon är också en av de två förskollärare som 
berör färst dimensioner av teknikens karaktär och har även minst resurser för 
teknikundervisningen utifrån ett implementeringsperspektiv (Lundquist, 1992; 
DiGironimo, 2011). Genom de insatser från IKT-gruppen och pedagogistan upplever 
vi att förskollärarna däremot får kontinuerlig kompetensutveckling och därav 
inspiration, vilket vi tror kan stimulera intresset.  
	 Utifrån denna vetskap har vi funderat kring omständigheterna som kan ligga till 
grund för de ojämna teknikkunskaperna och kommer därav i diskussionskapitlet föra 
en vidare diskussion kring ifall kriteriet förstå varit bristande. Generellt visar 
resultatet att implementeringsprocessen är komplex men att alla förskollärare på 
olika sätt nyttjar sina kunskaper, resurser och intressen för att bedriva 
teknikundervisning (Löfgren, 2012). Lundquist (1992) beskriver hur viljan är det 
mest komplicerade att bedriva implementering utan. Vi tror att vi genom resultatet 
och Lundquist kan tolka in att intresset och viljan hos förskollärarna för teknik ändå 
är det mer väsentliga sett till hur omfattande teknikundervisning som bedrivs och 
detta kommer vi att fortsätta diskutera under Resultatdiskussion. 

7 Diskussion 

Här presenteras underkapitlen Resultatdiskussion, Metoddiskussion, Studiens 
betydelse och Fortsatt forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka vilka förutsättningar fyra förskollärare från 
två olika förskolor har för att arbeta med förskolans läroplan gällande strävansmålen 
i teknik samt hur dessa förutsättningar nyttjas. Detta studerades genom följande två 
forskningsfrågor:  

•  Vilka förutsättningar har förskollärarna för att bedriva teknikundervisning? 
• Hur bedriver berörda förskollärare teknikundervisning?   

För att besvara forskningsfrågorna diskuteras studiens resultat i relation till 
bakgrundslitteraturen i tre delkapitel: Läroplansmålen för teknik i relation till 
ramverket för teknikens karaktär, Förskollärares förutsättningar för 
teknikundervisning och Teknikundervisningens innehåll. 
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7.1.1 Läroplansmålen för teknik i relation till ramverket för teknikens 
karaktär 

Enligt förskolans läroplan ingår det i förskollärarens pedagogiska uppdrag att 
stimulera barnens intresse för teknik och bedriva teknikundervisning (Skolverket, 
2016). I styrdokumentet finns särskilda strävansmål för teknik som förskollärarna 
behöver utgå från i sin undervisning. Det första teknikmålet innefattar att barnen ska 
erbjudas tillfällen att utveckla sina kunskaper för hur enkel teknik opererar och 
kunna detektera den vardagsteknik som finns i deras miljö. Det andra teknikmålet 
handlar om att barnen ska få möjligheten att utveckla sin skapandeförmåga genom 
användandet av diverse material och teknik (Skolverket, 2016). Alla förskollärare i 
vår studie arbetar med teknik utefter strävansmålen inom ämnet. Exempelvis får 
barnen diskutera enkel teknik och får även handledning kring hur de kan 
konstruera/skapa med olika material. Samtidigt kan vi se en tydlig skillnad på 
teknikundervisningens innehåll och omfattning mellan förskollärarna. Detta då Mia 
och Ida berör samtliga dimensioner av DiGironimos (2011) ramverk medan Emma 
och Fia enbart berör de två första dimensionerna, teknik som artefakt och teknik som 
skapandeprocess. Trots det kan vi konstatera att även om inte alla förskollärare berör 
samtliga dimensioner från ramverket bedriver de samtliga teknikundervisning som 
inrymmer det som är förordat i läroplanen. Detta eftersom Sundqvist (2016) 
framhåller att teknikmålen i förskolans läroplan kan vara skrivna på ett sådant sätt 
att alla fem dimensioner av ramverket inte behandlas (DiGironimo, 2011). Något hon 
påpekar som en möjlig orsak till att det framkommit att respondenterna i hennes 
studie endast berört de två första dimensionerna. De deltagande förskollärarna i vår 
studie uppvisar således kunskap om teknik som är tillräcklig för att följa läroplanens 
intentioner för teknikundervisningen.  
 I den senaste rapporten från Skolinspektionen (2017) står det att i merparten av 
de undersökta förskolorna arbetar förskolepersonalen med teknik utan att benämna 
det eller arbeta vidare med tekniken genom olika aktiviteter. Likt Sundqvist (2016) 
anser vi att en möjlig orsak ligger i formuleringen av läroplansmålen (Skolverket, 
2016). Därför anser vi att en lösning på detta skulle kunna vara att se över de 
strävansmål som idag finns gällande teknik och arbeta om dem i syftet att täcka de 
samtliga dimensionerna av teknikens karaktär ur DiGironimos (2011) ramverk. 
Exempelvis skulle ett nytt läroplansmål kunna beröra dimensionen teknikens 
historia genom att barnen ska utveckla en förståelse för att teknik utvecklas med 
tiden. Genom att klargöra teknikmålen skulle fler förskollärare kunna implementera 
styrningen, det vill säga arbeta med teknikmålen (Lundquist, 1992). På så sätt skulle 
ansvaret för att bedriva en omfattande teknikundervisning åligga samtliga 
förskollärare. Det skulle även betyda att förskollärarna utvecklar sina 
teknikkunskaper med tanke på att DiGironimo (2011) anser att kunskap om alla fem 
dimensioner innebär att individen har en full förståelse för teknikens karaktär.   
 I vår studie finns det en stor skillnad mellan hur de deltagande förskollärarna 
arbetar med teknik. Exempelvis blir det tydligt att barnen diskuterar flera aspekter av 
tekniken och får tillfälle att utveckla sina teknikkunskaper i de aktiviteter som Mia 
leder. Detta eftersom hon tydligt berör samtliga dimensioner av ramverket i sina 
aktiviteter (DiGironimo, 2011). Enligt Bjurulf (2013a) är det av vikt att barnens 
tekniklärande och intresse för ämnet tar sin början i förskolan. Detta för att 
förberedda barnen för framtidens teknik samt ge de en god grund för deras fortsatta 
tekniklärande. På sikt kan således detta innebära att de barn Mia undervisar kommer 
att ha ett försprång jämfört med de barn som inte får sådan undervisning. Även om 
alla förskolor ska bedriva liknande teknikundervisning enligt läroplanen (Skolverket, 
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2016) verkar det alltså inte vara fallet, vilket kan antydas utifrån vår studies resultat 
såväl som Skolinspektionens (2017) undersökning. I vår studie visar det sig dessutom 
finnas klara skillnader över avdelningarna på samma förskola. Sundqvist (2016) 
menar att kompetensutveckling för förskollärare kan leda till att de får de kunskaper 
de behöver för att bedriva medveten teknikundervisning. Vårt resultat visar dock att 
trots att alla förskollärare får kompetensutveckling finns skillnader i förskollärarnas 
kunskaper, det vill säga deras förståelse för dimensionerna av teknikens karaktär. 
Därför kommer vi fortsätta vår diskussion i nästa avsnitt kring hur förskollärarnas 
förutsättningar påverkar deras teknikundervisning. 

7.1.2 Förskollärares förutsättningar för teknikundervisning 

Teknikundervisning i förskolan påverkas av förskollärares förutsättningar och bland 
annat innefattar detta deras kunskaper inom teknik som ämne och av deras 
teknikdidaktiska kunskaper, den kompetensutveckling och det material de har till 
hands (Sundqvist, 2017). I en mindre studie (ibid.) har det visat sig att 
förskolepersonal kan tycka att de inte har tillräckligt med sådana kunskaper och 
resurser. I vår studie visar det sig däremot att ingen av de deltagande förskollärarna 
har otillräckliga kunskaper eller brist på kompetensutveckling och tekniskt material, 
endast en variation dem emellan. Sett till IKT-material finns det idag forskning som 
visar att det är vanligt att det satsas mycket på IKT och därför finns det i många 
förskolor ett utbud av digital teknik (Masoumi, 2015). På förskollärarnas avdelningar 
som vi har studerat finns det mycket tillgängligt IKT-material och det köps även in 
mycket nytt. Ett påtagligt exempel på en sådan satsning är Tallens förskola med deras 
digitala ateljé och "teknik-pedagogista". Genom detta arbetar både Emma och Mia 
med flera aspekter av digital teknik, till exempel animering. Orsaken bakom 
användandet av IKT som en del av teknikundervisningen verkar dock ligga hos 
samtliga förskollärare och deras kunskaper kring digital teknik. Detta eftersom ett 
stort utbud av IKT inte nödvändigtvis innebär att allt material används, även om 
undervisning i digital teknik försvåras om materialet saknas eller är otillräckligt 
(Masoumi, 2015; Marklund, 2015). Att alla deltagande förskollärare i vår studie har 
kunskaper inom teknik inverkas troligen av att alla får kompetensutveckling, vilket är 
behövligt för att de ska kunna arbeta med teknikämnet i förskolan (Kara & Cagiltay, 
2017).  
 Forskning har visat att om en osäkerhet för teknikämnet finns hos 
förskolepersonalen brukar det kunna uppenbara sig på två olika sätt, antingen genom 
att förskolläraren väljer att inte arbeta med teknik eller att denne bedriver en hårt 
styrd teknikundervisning (Sundqvist, 2016). Enligt Sundqvist (2017) kan 
förskollärares bristande teknikkunskaper lösas genom kompetensutveckling. En 
orsak till varför alla förskollärare i vår studie arbetar medvetet med teknik kan alltså 
vara för att de alla får kompetensutveckling inom teknik. Intressant är däremot att 
det i vår studie framgår att de förskollärare som har mer kompetensutveckling inte 
nödvändigtvis bedriver en mer omfattande teknikundervisning. I vår analys framgår 
det exempelvis att Ida är en av dem som har minst resurser för teknikundervisning 
samtidigt som hon är en av de förskollärare som berör samtliga dimensioner av 
teknikens karaktär (DiGironimo, 2011). Sundqvist (2016) menar att förskolläraren 
visar på en djupare förståelse för teknik när denne har kunskaper om och kan visa en 
förståelse för att teknik är mer än bara artefakter och att dessa skapats i syfte att lösa 
olika svårigheter. Något både Mia och Ida i det här fallet uppfyller. Vidare visar 
forskning hur kompetensutveckling inom teknik kan leda till teknik- och 
teknikdidaktiska kunskaper, vilka i sin tur inverkar på om eller hur 



 25 

teknikundervisning bedrivs (Rohaan et al., 2012; Sundqvist 2016, 2017). Av de 
deltagande förskollärarna vi observerat är det Mia som har arbetat längst som 
yrkesverksam förskollärare. Med detta sagt tolkar vi det som att Mia är den som fått 
mest kompetensutbildning inom teknik i sitt arbete. Något som skulle kunna förklara 
hennes fördjupade teknikkunskaper. I en studie som Bjurulf (2008) gjort drar hon 
slutsatsen att det är lärares utbildningsbakgrund och erfarenheter inom teknikämnet 
som agerar ledande i val av innehåll och tillvägagångssätt för teknikundervisningen. 
Sambandet mellan Mias långa yrkeserfarenhet och den kompetensutveckling det 
bidragit till kan därför ses som en av anledningarna till hennes ämnesdidaktiska 
kunskaper. Samtidigt finns det forskning som visar hur förskollärarens inställning till 
teknik kan verka avgörande till huruvida denne över huvud taget ägnar sig åt 
teknikundervisning (Bjurulf, 2013a; Rohaan et al., 2012; Kara & Cagiltay, 2017). Det 
betonas även i forskningen att förskollärarnas intresse för teknik påverkar hur de 
behandlar ämnet samt kvalitén på undervisningen (ibid.). Genom detta utgår vi ifrån 
att intresset ändå är ledande för teknikundervisningen samtidigt som intresset för 
teknik kan väckas genom kunskaper inom ämnet (Rohaan et al., 2012; Sundqvist 
2016, 2017). Som tidigare skrivet är både Mia och Ida särskilt intresserade av teknik. 
Detta kan vi utläsa genom deras sätt att ta tillvara på de resurser de erhålls på ett 
framåtsträvande sätt vilket resulterar i fördjupade teknikkunskaper. Vidare har vi 
diskuterat hur detta intresse hos Mia och Ida har uppkommit. Mia berättar mest 
allmänt om hur hennes teknikintresse utspelar sig på hennes fritid genom 
uppsökning av information på bloggar och så vidare. Att förskollärare själva söker 
upp information på forum eller liknande om IKT, är en typ av informell 
kompetensutveckling menar Marklund (2015). Enligt honom är detta positivt för 
förskollärares utveckling av sina ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper. Samtidigt 
beskriver Ida hur hennes intresse började först efter deltagandet i det 
utvecklingsprojekt där en teknikplan framställdes. Enligt Rohaan et al. (2012) kan 
kompetensutvecklingen få utslag det vill säga påverka hur teknikundervisningen 
bedrivs genom att den grundar sig på att utveckla framförallt förskollärarnas ämnes- 
och ämnesdidaktiska kunskaper inom teknik. Författarna menar att detta även bör 
vara utgångspunkten för upplägget av teknikutbildningen för blivande och 
verksamma lärare. Med detta sagt kan vi ändå komma till någon form av konklusion 
om att kunskap om och arbete med teknik kan ha en benägenhet att väcka någon 
form av intresse för tekniken. 

7.1.3 Teknikundervisningens innehåll 

Teknikundervisningen i förskolan kan beskrivas på olika sätt men ämnesinnehållet 
bör enligt Bjurulf (2013a) vara bland annat "de fem enkla maskinerna". I vårt resultat 
framgår det att Mia medvetet belyser hjulet som en av de enkla maskinerna för 
barnen. På båda förskolorna finns också barnböcker som beskriver de fem enkla 
maskinerna, vilket kan antyda att alla förskollärare har belyst eller planerar att belysa 
dessa för barnen. På så sätt skulle de kunna beröra det läroplansmål som handlar om 
att barnen ska få lära sig att urskilja enkel teknik i vardagen samt hur dessa fungerar 
(Skolverket, 2016). Till skillnad från vårt resultat visar Skolinspektionen (2017) som 
tidigare nämnts i sin rapport att de flesta undersökta förskolorna inte berör detta 
teknikmål i läroplanen. Kanske tyder det på att teknikundervisningen i landets 
förskolor skiljer sig. Kanske kan detta också vara ett resultat av förskollärares 
bristande kunskaper (Sundqvist, 2016; Rohaan et al., 2012). Vi bedömer dock att Mia 
genom sin aktivitet visar en medvetenhet om att hjulet är en form av vardagsteknik 
och på så sätt också har kunskaperna för att arbeta med det berörda läroplansmålet. 
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Ett annat område som brukar benämnas som teknik av förskolepersonal är enligt 
Sundqvist (2016) bygg- och konstruktion. Vi kunde under våra besök urskilja att både 
Emma och Fia arbetade med detta. Genom att barnen fick möjlighet att fördjupa sina 
kunskaper inom bygg- och konstruktion med hjälp av olika material, något som även 
står framskrivet i läroplanen (Skolverket, 2016). Både Mylesand (2007) och 
Skolverket (2017) menar att pedagogernas närvaro spelar en stor roll i om bygg- och 
konstruktion används som teknik. Utifrån våra besök hos Emma och Fia blir det 
endast tydligt att Emma närvarar och utmanar barnen under dessa typer av 
aktiviteter. Möjligen kan detta bidra till att barnen då utvecklar sin skapandeförmåga 
(Mylesand, 2007).  
	 Innehållet av teknikundervisningen bör även handla om IKT (Bjurulf, 2013a). 
Som tidigare nämnt visar forskning att intresset spelar en stor roll för hur personal 
använder IKT (Kara & Cagiltay, 2017). Den syn som förskolläraren har på IKT och 
lärande i förskolan påverkar också hur teknikundervisning bedrivs (Masoumi, 2015). 
Utifrån vårt resultat har det framkommit att alla förskollärare har ett intresse för 
digitala verktyg, har tillgång till IKT-material och får kompetensutveckling inom IKT. 
I motsats till andra studier (Masoumi, 2015; Marklund, 2015) visar vårt resultat att 
IKT utforskas i stor utsträckning i förskoleverksamheterna. På Trädets förskola har 
de exempelvis delat upp innehållet för digital teknik i programmering, mikroskopi 
och animering. Till skillnad från vad Masoumis (2015) studie visat arbetar de 
deltagande förskollärarna medvetet med IKT genom att undersöka materialets 
digitala funktioner närmare tillsammans med barnen. Detta blir särskilt tydligt 
genom de aktiviteter som bedrivs i den digitala ateljén. Detta kan antyda att 
förskollärarna har de kunskaperna som krävs för att göra IKT till en del av 
teknikundervisningen. Eftersom forskning visar att särskild kunskap inom teknik 
krävs för att detta ska bli möjligt (Kara & Cagiltay, 2017; Marklund, 2015; Masoumi, 
2015). Exempelvis menar Marklund (2015) att det krävs praktiskt kunnande för att 
hantera teknologin och en förståelse för vilken teknik som lämpar sig för det 
lärandemål förskolläraren har i åtanke. Han påpekar även att tillgången till och 
variationen av IKT-materialet påverkar den grad förskollärarna arbetar med IKT. 
Möjligheterna för ett arbete med teknikundervisning med fokus på IKT är därför 
stora hos våra respondenter tack vare att de alla är intresserade av IKT, utvecklar sina 
kunskaper med hjälp av deras tillgång till kompetensutveckling inom IKT och genom 
det stora utbudet av IKT-material de har tillhands. Det resultat som redogörs i 
Marklunds (2015) och Masoumis (2015) studier skulle enligt oss kunna antyda att 
flera svenska förskolor saknar dessa förutsättningar. Det skulle i sin tur kunna leda 
till att barn ges olika förutsättningar för att utveckla sin förståelse för framtidens 
teknik eftersom ett medvetet pedagogiskt arbete med IKT då inte bedrivs. Utifrån 
detta anser vi att alla förskollärare i vår studie ligger i framkant gällande 
teknikundervisningen inom IKT.   

7.1.4 Slutsats 

Under studiens gång har det framträtt att resurser i form av materialtillgångar och 
kompetensutveckling främjar teknikundervisning men inte nödvändigtvis garanterar 
en teknikundervisning som berör samtliga dimensioner av teknikens karaktär 
(DiGironimo, 2011). I belysning till vårt resultat och i förbindelse till forskning 
undrar vi om det istället blir förskollärarens intresse som styr omfattningen och 
innehållet av teknikundervisningen samt om detta kan leda till en ojämn 
teknikundervisning. Nyanserade teknikmål i läroplanen skulle därför behövas för att 
alla aspekter av teknikens karaktär ska utgöra lärandeinnehåll. Till sist kan en 
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avgörande förutsättning för att alla förskollärare i landets förskolor ska arbeta med 
teknik vara intresset för ämnet och därför behövs kontinuerlig kompetensutveckling. 
Detta eftersom ökade kunskaper inom ämnet och dess ämnesdidaktik kan främja en 
positiv attityd till teknik. Då förskollärare har i uppdrag att bedriva 
teknikundervisning. 

7.2 Metoddiskussion 

Med deltagande observationer som metod för vår datainsamling fick vi en djupare 
förståelse för deltagarnas agerande (Bryman, 2011). För att öka studiens 
tillförlitlighet närvarade vi båda vid de deltagande observationerna. Genom 
observationerna fick vi även en större inblick i hur förskollärarna arbetade med 
teknik i den vardagliga verksamheten, vilket material de hade att tillgå och det blev 
även tydligt i vilka sammanhang teknikundervisningen ägde rum. Metoden gjorde det 
även möjligt för oss att ställa frågor under tiden som observationen skedde vilket i sin 
tur möjliggjorde den fördjupade förståelsen. Utöver att metoden gav oss möjligheten 
att ställa spontana frågor kunde vi genomföra en intervju med deltagarna för att få ta 
del av information som annars varit svårt att få under en kortare vistelse på 
förskolorna. Genom att vi utförde semistruktuerade intervjuer med hjälp av en 
intervjuguide kunde vi lättare jämföra intervjuerna (Bryman, 2011). Samtidigt som vi 
kunde ställa följdfrågor på respondentens svar (ibid.). För att dokumentera intervjuer 
och observationer valde vi att ta ljudupptagning och komplettera dessa med 
anteckningar. Detta istället för att filma aktiviteterna och intervjuerna då det hade 
krävt samtycke från vårdnadshavare och kunnat blivit negativt sett till den strama 
tidsram vi hade för vår datainsamling. Dock hade en filminspelning kunnat ge oss en 
ännu mer detaljerad bild av vad som hände men eftersom vi kompletterade våra 
ljudupptagningar med anteckningar fick vi ändå en utförlig bild av situationerna. Vi 
hade också kunnat valt en kvantitativ ansats för vår studie och exempelvis använt 
enkäter som datainsamlingsmetod. Det hade i sin tur kunnat lett till svar från flera 
respondenter och gett en mer övergripande bild av teknikundervisningen i förskolan. 
Detta hade dock inneburit att vi inte fått lika detaljerade beskrivningar som vi anser 
är av större vikt för vår studie (Bryman, 2011). Med deltagande observationer som 
datainsamlingsmetod kunde vi göra både intervjuer och observationer. Insamlingen 
av materialet hade därför kunnat blivit väl omfattande, men med hjälp av ramverket 
för teknikens karaktär (DiGironimo, 2011) kunde vi avgränsa oss redan vid 
insamlingsstadiet. Ramverket använde vi bland annat för att identifiera och urskilja 
tekniken i verksamheterna vi besökt, som till exempel vad som är teknikmaterial och 
teknikinnehållet i undervisningssammanhang. För att ytterligare begränsa vår 
datainsamling riktade vi dessutom in oss på pedagogiskt inköpt material. 
 När vi fick tag på fyra respondenter valde vi att med anledning av studiens 
tidsbegränsning avgränsa våra deltagande observationer till en halvdag per 
förskollärare. Detta ansåg vi skulle öka våra chanser att få till en tid och för att bli 
klara med vår datainsamling på en heldag per förskola. Vi är medvetna om att 
tidsbegränsningen som lett till att vi varit tvungna att dela upp varje besök till en 
halvdag kan ha inverkat på resultatet. Eftersom det vanligtvis är på förmiddagar som 
de pedagogiska aktiviteterna leds i förskolors verksamheter. Trots detta utförde vi 
våra besök även på eftermiddagar för det pedagogiska uppdraget förväntas fortgå 
under hela dagen (Skolverket, 2016). Trovärdigheten hade dock kunnat ökas ifall vi 
utfört flera och/eller längre deltagande observationer (Bryman, 2011). Samtidigt har 
vår valda datainsamlingsmetod hjälpt oss få en övergripande bild av de deltagande 
förskollärarnas resurser och teknikundervisningsinnehåll. Innan besöken 
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informerade vi de deltagande förskollärarna om att vi enbart ville observera den 
vardagliga verksamheten och att de inte skulle planera en aktivitet för att vi skulle 
närvara. Dessutom påpekade vi att möjligheten fanns att under intervjun beskriva 
hur de vanligtvis arbetar med teknik. Vi utgår därmed från att de situationer vi 
observerat hör till vanligheterna och inte utfördes på grund av att vi var där och 
observerade. Vi är medvetna om den negativa tidsaspekten deltagande observationer 
kan innebära, det vill säga att datainsamlingen kräver en längre vistelsetid på 
förskolorna jämfört med till exempel intervjuer (Bryman, 2011). Därtill att det kan 
tolkas påträngande ur deltagarens synvinkel (ibid.). Samtidigt såg vi att fördelarna 
för metoden var desto fler.   

7.3 Studiens betydelse 

Vi anser att studien har pedagogiskt värde då alla landets förskolor måste arbeta med 
läroplansmålen gällande teknik (Skolverket, 2016). Studien undersöker hur 
förskollärarnas förutsättningar i förskolan kan inverka på strävandet mot dessa. I det 
avseendet har vi undersökt hur de bedriver teknikundervisning utifrån sitt intresse, 
sina kunskaper samt deras tillgångar till material och kompetensutveckling. Detta 
ihop med den tidigare forskningen som redogjorts kan vara av intresse för 
yrkesverksamma förskollärare, förskolechefer och andra aktörer inom 
utbildningsväsendet på statlig och kommunal nivå. 

7.4 Fortsatt forskning 

Utifrån vårt resultat framgick det att teknikkunskaperna hos de deltagande 
förskollärarna varierade då enbart två av dem berörde alla dimensioner i ramverket 
för teknikens karaktär (DiGironimo, 2011). Därför skulle det vara intressant att som 
en förlängning av studien utföra observationer under en längre tid för att se om alla 
deltagare då skulle beröra samtliga dimensioner. Samtidigt skulle det också kunna 
genomföras en kvantitativ studie av flera svenska förskolor för att försöka hitta 
övergripande samband kring hur förutsättningar påverkar teknikundervisningen. 
Detta skulle exempelvis kunna genomföras med hjälp av enkäter. Särskilt intressant 
skulle det vara att undersöka i vilken omfattning förskollärarna får 
kompetensutveckling och huruvida det inverkar på teknikundervisningen, om det 
exempelvis gör att förskollärarna blir mer intresserade av att arbeta med ämnet. 
Därtill skulle studier gällande förutsättningar i teknikprofilerade och icke 
teknikprofilerade förskolor kunna utföras för att på så vis kunna urskilja likheter och 
skillnader i verksamheterna. Dessa studier skulle med fördel kunna ha sin 
utgångspunkt från DiGironimos (2011) ramverk för att belysa teknikundervisningens 
omfattning.   	    
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Bilaga 1 - Missivbrev 

Information om en undersökning om resursers roll för 
teknikundervisning i förskolan. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Vi heter Marianne Gallardo och Krestina Persson. Vi studerar vår sista termin på 
förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola och håller just nu på att skriva vårt 
examensarbete. Ämnet vi valt att studera är teknik i förskolan. Syftet med vår studie 
är att undersöka vilka resurser som finns att tillgå för att följa förskolans 
styrdokument gällande målen i teknik, hur förskollärarna i de berörda förskolorna ser 
på sina förutsättningar för att bedriva teknikundervisning samt hur dessa resurser 
används. Som metod för vår datainsamling har vi valt att genomföra deltagande 
observationer där du som förskollärare kommer vara i fokus. Vi kommer följa dig och 
observera hur du arbetar med teknik i olika sammanhang tillsammans med barnen 
och ställa frågor till dig.  
 
Insamlad data kommer vid godkännande att spelas in, transkriberas och analyseras 
av oss, Krestina och Marianne. Det insamlade materialet kommer endast att delas 
med vår handledare och examinator på Mälardalens högskola. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 
slutversion läggs ut på databasen Diva. 
 
Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och 
utan några negativa konsekvenser för dig. Vi kommer följa de etiska regler som gäller 
för forskning, vi kommer att använda oss av fingerade namn på både dig och 
förskolan. Materialet kommer hanteras konfidentiellt och resultatet i den färdiga 
uppsatsen kommer inte kunna kopplas till varken dig eller förskolan.   
 
Härmed ger jag mitt samtycke att delta i studien samt godkännande till 
inspelning och transkribering av observation och intervju: 
 
 

______________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ______________________                                        ______________________       
 Marianne Gallardo                                                    Krestina Persson 
 
 Ort:                 Ort:  
 Datum:                                         Datum: 

Student: 
Marianne Gallardo 
Tel:  
Mail:  

Student: 
Krestina Persson 
Tel:  
Mail:  

Handledare: 
Benita Berg  
Tel:  
Mail:  

Kontaktinformation 
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Bilaga 2 - Informationsblad till föräldrar 

Information om en undersökning om resursers roll för 
teknikundervisning i förskolan.  
  
Hej! Vi heter Marianne Gallardo och Krestina Persson. Vi studerar vår sista termin på 
förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola och håller just nu på att skriva vårt 
examensarbete. Ämnet vi valt att studera är teknik och därför är vi nyfikna över hur 
förskollärare på ditt barns förskola arbetar med teknikundervisning. Syftet med 
studien är att undersöka vilka resurser som finns att tillgå för att följa förskolans 
styrdokument gällande målen i teknik, hur förskollärarna i de berörda förskolorna ser 
på sina förutsättningar för att bedriva teknikundervisning samt hur dessa resurser 
används.  
  
Vi kommer under 1-2 dagar befinna oss på förskolan för att göra flera deltagande 
observationer. Det vill säga att vi kommer följa en förskollärare för att observera hur 
denne arbetar med teknik under dagens gång samt intervjua förskolläraren när 
tillfälle under dagen ges.  
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ______________________                                  ______________________ 
 Marianne Gallardo                                              Krestina Persson                                                  
 
 Ort:                 Ort:  

 Datum:                                       Datum: 

 

Student: 

Marianne Gallardo 

Tel:  

Mail:  

Student: 

Krestina Persson 

Tel:  

Mail:  

Handledare: 

Benita Berg  

Tel:  

Mail:  

Kontaktinformation 
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Bilaga 3 - Observationsschema 

Övrigt  

Dimen-
sioner 
av 
teknik 

Teknik som  
artefakt 
(Vad) 

Teknik som 
skapande- 
process 
(Hur) 

Teknik som 
mänsklig 
syssel-
sättning 
(Vem) 

Teknikens 
historia 
(När & 
Varför) 

Teknikens 
Ställning i 
dagens 
samhälle 
(Var) 

 

Vad 
händer? 

     

 

Vad 
sägs? 

     

 

Reflek-
tioner 

     



 34 

Bilaga 4 - Intervjuguide 

1. Hur gammal är du? Hur länge har du arbetat som förskollärare?	
	

2. Vad anser du att teknik i förskolan är? Beskriv!	
	

3. Hur arbetar du med teknik? Och i vilka sammanhang? Beskriv! 	
	

4. Vilka resurser (pedagogiskt/tekniskt lekmaterial, IT, tid och kunskaper) anser 
du att du har för att arbeta med målen i läroplanen inom teknik? 	
 
Är de tillräckliga? Varför/varför inte? Beskriv!	
	

5. Har du fått kompetensutveckling inom teknik? Vad tyckte du om den?	
	

6. Var kommer dina kunskaper om teknik ifrån? (Högskoleutbildning, 
fortbildning, eget intresse etc.)	

7. Vad fokuserar du på i din teknikundervisning? (Vardagsteknik, tekniska 
system, bygg och konstruktion, IKT etc.)	

 


