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Sammanfattning 

 

Uppsatsens syfte var att undersöka pedagogers uppfattning om teknik och hur de arbetar med både 

analog och digital teknik i verksamheten. Samt hur deras syn och förhållande till teknik påverkar 

hur de undervisar i teknik och vad eventuella skillnader kan bero på. Studien har två olika 

delstudier, en kvantitativ enkätstudie och en kvalitativ intervjustudie, som tillsammans besvarade 

syftet. Barn ska få en likvärdig utbildning oavsett förskola och pedagoger behöver ha en positiv 

attityd gällande teknik och digitala verktyg för att detta ska kunna ske. För att en pedagog ska 

kunna undervisa i teknik krävs det att personen har positiv attityd, kunskaper och självförtroende 

för sin undervisning. Det finns faktorer som hindrar deras arbete med teknik, dessa är bland annat 

bristande kunskaper och vårdnadshavares åsikter. Till hjälp i vår analys och diskussion utgår vi 

från en attitydmodell, självförtroende och väg-målteori, där pedagogerna ska vara effektiva ledare. 

Studiens resultat visade på att de flesta av de svarande hade tillräckligt med kunskaper inom teknik 

för att kunna undervisa i det men att alla undervisade på olika sätt och saker. Vi fann att 

lagstiftningar som exempelvis GDPR kan vara en hindrande faktor i teknikarbetet på förskolorna. 

Viktigt verkar också vara att bli erbjuden vidareutbildning för att kunna få bättre kunskaper och 

självförtroende och därmed kunna erbjuda en varierad teknikundervisning. Slutligen upptäcktes att 

man med fördel kan undersöka den analoga och digitala tekniken var för sig. Vår studie utgick från 

pedagogers egna uppfattningar om ämnet teknik och vi skulle tycka att det vore intressant i fortsatta 

studier att undersöka deras faktiska agerande. Att med etnografiska studier undersöka om de agerar 

på samma sätt som de själva upplever att de gör i teknikundervisning.  
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Inledning 

Vi valde att skriva om ämnet teknik i förskolan då vi under några av våra VFU-perioder har upplevt 

att teknik är något det inte arbetas så mycket med på ett medvetet sätt i förskolan. Det svar vi fått 

från de VFU-platser vi varit på när vi frågat om tekniken är att pedagoger upplever teknik som 

svårt och inte vet hur de aktivt ska arbeta med det. Många pedagoger verkar också ha svårt att 

identifiera vad traditionell ”analog” teknik är och hur de kan arbeta med det. Teknik i förskolan 

tänker vi är bland annat att upptäcka hur saker och ting fungerar, hur vi kan använda tekniken för 

att lösa olika problem och bli medvetna om att det finns många olika sätt att lösa en uppgift på samt 

bygg och konstruktion. Idag innefattar begreppet teknik för oss även de digitala verktyg som rör 

sig på förskolor och deras användningsområden. Vi upplever på våra senaste VFU-platser att 

pedagoger associerar teknik med de digitala verktygen och inte den traditionella tekniken. I och 

med den nya läroplanen som började gälla första juli 2019 har digitala verktyg i förskolan fått en 

mer framträdande roll, vilket vi upplevt och tänker kan påverka hur pedagoger ser på begreppet 

teknik och hur man arbetar med teknik ute på förskolorna. Därför vill vi i den här studien få en 

större inblick i pedagogers uppfattningar kring begreppet teknik och hur det undervisas i teknik på 

förskolor. 

 

Vår studie består av två delstudier där Karolina har gjort och skrivit den kvantitativa studien och 

Matilda den kvalitativa delen. Resterande delar är skrivet gemensamt. 
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Bakgrund 

Skolinspektionen har i uppgift att granska kvaliteten i förskolorna. I en rapport har de sammanställt 

hur 22 förskolor arbetar med ämnena matematik, naturvetenskap och teknik. Där har de sett att 

arbetet som sker med teknik på förskolor till största del handlar om bygg och konstruktion. De 

menar att personalen sällan ställer utmanande frågor som bidrar till att barnen utvecklar sitt 

tänkande om byggnader och konstruktioner. Barnen får ofta använda vardagsteknik som till 

exempel cyklarna men de har inte utforskat hur de faktiskt fungerar. Skolinspektionens slutgiltiga 

bedömning är att arbetet med teknik behöver förbättras på flertalet av de granskade förskolorna. 

Enligt Skolinspektion behöver personalen känna att de har kunskap inom ämnet och kunna 

behärska och använda tekniska begrepp när de kommunicerar med barnen för att kunna förbättra 

teknikundervisningen (2017, s. 5 och 14–16). Skolverket i sin tur menar att forskning tyder på att 

det är pedagogers kompetenser och utbildning som är betydande för att kunna möjliggöra en 

förskola med hög kvalitet. Det är förskollärarnas ansvar för att läroplansmålen nås i 

undervisningen, därför är det viktigt att dels anställa fler förskollärare men också ta vara på de 

förskollärare som finns och ge dem möjlighet till kompetensutveckling (Skolverket, 2017, s. 15).  

Vad är teknik? 

Enligt nationalencyklopedin betyder ordet teknik på tyska Technik och betyder ”hantverksmässig” 

eller ”konstgjord”. De står även att teknik är ”sammanfattande benämning på alla människans 

metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål” 

(Nationalencyklopedin, 2019). Veronica Bjurulf hänvisar till Dusek som menar att definitionen av 

teknik i nationalencyklopedin är för snäv då den bara innefattar verkliga artefakter. Även kunskaper 

och processer som leder fram till produkten bör räknas som en del i begreppet teknik (2013b, s. 

17). Bjurulf skriver även att begreppet teknik ett svårt ord att definiera då mycket runt omkring oss 

är teknik. Hon menar att teknik är saker som har skapats av människan för att lösa ett problem. 

Med den beskrivningen av teknik kan det vara alltifrån en pall, mekaniska leksaker till en lärplatta. 

Vardagsteknik är teknik som personen i sin vardag stöter på och använder. För barnen på förskolan 

kan vardagsteknik till exempel vara gungor, cyklar, elektroniska leksaker och lärplattor (Bjurulf, 

2013a, s.9, 13–14 och 16-17).  

 

I Nicole DiGironimos avhandling framkommer det att det finns fem dimensioner för att kunna 

förklara teknikens karaktär. Dessa fem är: 

1. Teknik som artefakter innebär resultatet av människans uppfinningar. Det kan vara 

hjälpmedel och verktyg till exempel datorer, möbler, tekniska system samt olika maskiner. 

2. Teknik som skapandeprocess menas hur dessa tekniska artefakter skapas och innefattar både 

förmågor, design och verktyg som krävs för att kunna skapa produkten. 

3. Teknik som mänsklig verksamhet. Vem som är involverade i skapandeprocessen. Alla 

individer har olika värderingar och tekniken påverkas av bland annat individens politiska, 

ekonomiska och miljömässiga värderingar. 
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4. Teknologins historia. Artefakter är lösningen på människors behov och problem, detta kan 

ge en förståelse för när och varför artefakterna skapats. Utveckling av teknik sker långsamt 

och har skett så länge människan funnits. 

5. Teknikens nuvarande roll beskriver var tekniken passar in i en individs liv, samhället och 

kulturen. Alla har olika relationer till teknik och detta är i ständig rörelse (DiGironimo, 

2011, s. 1341–1343).  

 

 

Teknik i förskolan över tid 

Teknik har funnits i förskolans verksamhet under lång tid och är inte något nytt, däremot har det 

inte alltid uttryckts som ett ämne i förskolans styrdokument. I Barnträdgårdarna på 1800-talet var 

det vanligt med ett bygg- eller snickarrum. Syftet var inte alltid i dessa byggrum att det skulle ske 

ett skapande, utan tanken var att utveckla bland annat matematiska förmågor (Sundqvist, 2016, s. 

23). Inte heller i barnstugeförordningen fanns begreppet teknik med men bygg och konstruktion 

med olika material var en stor del av den (SOU 1972:26, s. 159 och 301). I Pedagogiska 

programmet uttrycks det att barnen ska få experimentera och utforska teknik och de tekniska 

apparater de möter i vardagen (Socialstyrelsen, 1987, s. 29). I läroplanen för förskolan 1998 

(lpfö98) stod teknik med som ett ämne och att barnen skulle få möjlighet att bygga och konstruera 

med hjälp av olika material och tekniker. När lpfö98 reviderades 2010 lades det till ännu ett 

strävansmål inom teknik nämligen att barnen skulle utveckla sin förmåga att urskilja teknik i 

vardagen och hur enkel teknik fungerar (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 13). När läroplanen 

sedan reviderades ännu en gång 2018 blev tillägget inom teknikområdet och digitala medier ännu 

större (Lpfö18, 2018, s. 14–15). 

 

Vad säger dagens läroplan? 

I läroplanen för förskolan 18 (Lpfö18) står det att varje barn ska ges förutsättningar att utforska 

teknik i deras vardag, få konstruera och bygga med olika material och tekniker samt få samtala om 

teknik. Det står även att det är förskollärarens ansvar att se till att varje barn får chans att utmanas 

kring sin utveckling inom teknik och att barnen får använda digitala hjälpmedel som ett sätt till att 

öka deras lärande. Samtidigt är det hela arbetslaget uppgift att utmana barnens nyfikenhet kring 

olika ämnen, där teknik är ett av dem. Det som står i läroplanen kopplat till digitala verktyg är att 

barnen ska få en adekvat kompetens inom området för att kunna förstå och hantera digitaliseringen 

som finns i deras vardag. De ska också utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 

gentemot digital teknik som längre fram gör att de kan förstå risker och möjligheter (Lpfö18, 2018, 

s. 9 och 14-15). Skolverket tydliggör på sin webbplats att den digitala tekniken är ett begrepp och 

område som blev ett nytt inslag i läroplanen för förskolan när den reviderades år 2018 (Skolverket, 

2019a). Detta tillägg gjordes för att i dagens samhälle är digitaliseringen en stor del och det är då 

viktigt att barnen redan i tidig ålder får möjlighet att utveckla sin kompetens inom detta område 

(Skolverket, 2019b). 
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Det är förskollärarnas ansvar enligt Lpfö18 att utmana och stimulera barnens intresse för teknik, 

både digitalt och analogt. Det finns många olika aspekter att ta in i teknikundervisningen bland 

annat vad begreppet teknik innebär, vilka kunskaper förskolläraren har i teknik och vilka 

värderingar förskolan och förskolläraren har kring digitala verktyg. Vi menar därför att det är 

viktigt att som två blivande förskollärare undersöka hur man tänker och arbetar med detta ute på 

olika förskolor. 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka pedagogers uppfattningar och arbetssätt kring både analog 

och digital teknik. Vi vill undersöka hur deras syn och förhållanden till teknik påverkar hur de 

arbetar med teknik i förskolan och vad eventuella skillnader kan bero på.  

 

 

Frågeställningar:  

• Hur ser förskolepedagoger på teknikbegreppet? 

• Hur bedrivs teknikundervisningen i förskolan? 

• Hur arbetas det med digitala verktyg i förskolan? 

• På vilket sätt påverkar förskolepedagogers förhållande till teknik, så som kunskap, 

självförtroende deras undervisning i teknik? 
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Tidigare forskning  

Digitala verktyg i förskolan 
I Kanada gjordes en studie om användandet av digitala verktyg och dess effekt för språkinlärningen 

hos flerspråkiga barn. Studien innefattade observationer, föräldraundersökningar, intervjuer samt 

artefaktöversikt. Barnen fick tillsammans med sina föräldrar chansen att använda tvåspråkiga 

bilderböcker med QR-koder som de enkelt kunde skanna tillsammans och lyssna på berättelser på 

olika språk samt olika dialekter på språket. Det fanns även möjligheten för barnen att själva spela 

in ljud. Författarna menar att små barn idag exponeras tidigt för digitala verktyg och att det kan 

främja tidig inlärning, dock krävs det att det används på rätt sätt. Forskningen har visat att digitala 

verktyg gett bra effekt för barns sociala och kognitiva utveckling men det har också uppkommit 

varningssignaler då det krävs att det används på ett lämpligt sätt. Om användningen av digitala 

verktyg inte används lämpligt finns risken att barnen går miste om ”vanliga” sociala interaktioner 

och aktiviteter med andra barn. Författarna menar att det finns många olika åsikter om användandet 

av digitala verktyg men att det viktigaste är att pedagoger och föräldrar är medvetna om både 

vinsten och förlusten. Under studiens gång fick barnen möjlighet att använda boken både hemma 

och på förskolan. På varje sida fanns det tre klistermärken med QR-koder på. Ena ljudinspelningen 

var på engelska, den andra på barnens modersmål och den tredje var för egen inspelning. 

Författarna kom fram till samma resultat som den tidigare forskningen om digitala verktyg och 

dess potential att få fram positiv kognitiv utveckling. Däremot hittade de ingen nackdel vilket kan 

förklaras genom att de använde digitala verktyg på ett lämpligt och givande sätt (McGlynn-Stewart 

et al. 2019). 

Mediadiskussioner kring digitala verktyg i förskolan 

I och med den nya läroplanen om att barnen ska få använda digitala verktyg i förskolan uppstår 

också en debatt huruvida små barn påverkas av att använda digitala verktyg. En sida av debatten är 

hälsoaspekterna kring digitala verktyg där världshälsoorganisationen (WHO) har riktlinjer kring 

hur länge barn i olika åldrar ska sitta vid en skärm. De menar att barn under två år inte bör ha någon 

skärmtid överhuvudtaget och att barn mellan tre och fem år inte bör sitta vid en skärm mer än sextio 

minuter/dag, ju mindre skärmtid desto bättre. WHO´s mål är att bryta långvarig skärmtid mot aktiv 

lek och menar att detta ska bidra till barnens kognitiva utveckling och livslånga hälsa (World Health 

Organization, 2019). Å andra sidan ger den nya läroplanen alla barnen, även de yngsta, rätt till 

digitala verktyg. Skärmtid kan innebära väldigt mycket olika saker och det är viktigare att titta på 

hur skärmen används i den pedagogiska verksamheten än att låsa sig vid WHO´s 

rekommendationer. Skärmen ska ses som ett verktyg för att kunna närma sig andra mål i läroplanen, 

det är inte meningen att skärmen ska ta över pedagogens arbete. Digitaliseringen är så stor del av 

dagens samhälle så det borde ses lika naturligt att få lära sig hantera digitala skärmar som att få lära 

sig klippa med en sax (Dunkels, 2019). Det finns inga argument som säger att barn under två år 

behöver skärmtid samtidigt som det inte finns några belägg för att det är skadligt. Det forskningen 

visat på är att barnens sömn påverkas av hur många digitala enheter det finns i hemmet. De barn i 
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undersökningen som bara var omgivna med två enheter sov i genomsnitt en timme mer än de barn 

som hade fler digitala enheter i närheten. Vad sambandet beror på är ännu inte säkert utan det är 

någonting de fortsätter forska på och försöker hitta en förklaring till (Nylander, 2019). 

”Low-tech parenting” 

Low-tech parenting innebär att föräldrarna anser att barnens utveckling försämras och att det finns 

en risk att barnen blir beroende om barnen få använda skärmar för mycket. Föräldrar i Sverige 

börjar ta efter den trend som startade i USA om skrämtid och blir mer och mer skeptiska till 

användandet av digitala verktyg. Två svenska föräldrar som arbetar inom digitaliseringen berättar 

för tidningen Förskolan att de vill att deras barn ska gå på en skärmfri förskola. De menar att deras 

yrken kan vara en bidragande faktor till deras inställning eftersom de vet hur applikationer formas 

för att aktivera våra belöningssystem och på så sätt skapa ett beroende hos användarna. Den ena 

föräldern berättar om att hon först inte såg ett problem med skärmar men började se hur hennes 

barn blev allt mer beroende av sin platta och fick svårigheter när den skulle läggas undan vilket 

ledde till konflikter. De är därför kritiska till att barn som ännu inte har färdigutvecklade hjärnor 

ska utsättas för detta (Johansson, 2019). 

 

De digitala verktygen i förskolan är väl omdebatterade men här visas det att digitala medier kan 

bidra till barnens lärande och att det finns många olika åsikter både från vårdnadshavare och från 

forskning. Dessa åsikter kan påverka hur det arbetas med digitala verktyg på förskolan. Nedan 

presenteras forskning kring andra faktorer som påverkar hur en pedagog på förskolan kan arbeta 

med teknik.  

Faktorer som styr barnens inlärning och användning av teknik 

Kay Stables understryker att de barn som får stöd för hur saker och ting fungerar har bättre 

förutsättningar för att utveckla en god teknisk förmåga vilket kan underlätta för dem senare i skolan. 

Teknik i förskolans läroplan gör att barnen ska ges möjlighet att få utforska enkel teknik på deras 

egna lustfyllda och nyfikna sätt, detta ska bidra till en snabb teknisk utveckling hos barnen. Vid 

arbete med teknik med yngre barn är det viktigt att barnen får ett självförtroende för deras egen 

förmåga. För att pedagoger i förskolan ska kunna synliggöra tekniken för barnen krävs det att 

pedagogerna själva har kunskaper inom ämnet, har förtroende för sin förmåga samt att de kan 

utnyttja sina tidigare erfarenheter för att skapa lyckade aktiviteter (1997, s. 50–51 & 60–61). I en 

observationsstudie i USA av Tsunghui Tu har han undersökt hur lärare använder sig av den 

befintliga miljön i arbetet med naturvetenskap och teknik. Han hävdar att barnen lär sig bäst när de 

själva får testa och skapa egna erfarenheter inte bara genom att lyssna eller läsa sig till kunskaper. 

Därför bör förskolans miljö och material som är tillgängligt för barnen inkluderas i undervisningen. 

Tu kom fram till att miljön ofta innehåller material som kan användas i planerade aktiviteter men 

att lärare inte nyttjar detta. Han menar att lärare måste bli bättre på att bygga vidare på barns 
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funderingar och barnens uppstartande av aktiviteter inom naturvetenskap och teknik (2006, s. 245 

& 250–251). 

 

I en annan studie av Kay Stables har hon genom observationer sett likheter mellan hur verksamma 

designers arbetar och hur de yngre barnen i förskolan arbetar med teknik. Barnen drivs av olika 

motivationer beroende på vad de ska göra. I den fria leken kan det vara att de behöver lösa ett 

problem eller skapa någonting för att kunna fortsätta leken. Vilket även är en designers 

arbetsuppgift, att skapa en lösning på människors problem och behov. I Stables studie fick barnen 

till uppgift av en pedagog att skapa ett hus åt en spindel. Detta sätt att motivera barnen gjorde att 

de upplevde aktiviteten som meningsfull. Andra saker som pedagogen kan använda som motivation 

åt barnen i sin teknikundervisning är att barnen ska få testa nytt material och nya verktyg och att få 

visa upp sin kunskap för andra. Detta menar Stables är viktiga utgångspunkter att ta hänsyn till när 

pedagoger planerar aktiviteter i teknik (1993, s. 51–52).  

 

Bjurulf hävdar att barnen i förskolan måste få bra erfarenheter av ämnet teknik för att det över tid 

ska kunna ske en avdramatisering av begreppet. Att synliggöra för föräldrar hur förskolan och 

barnen arbetar med teknik bidrar till att föräldrar och barn kan få en positiv bild av teknikbegreppet. 

Pedagogers roll i arbetet med teknik är att själva visa intresse, utforska tillsammans med barnen 

samt sätta ord på det som upptäcks för att barnen ska få positiva upplevelser av teknik och få 

möjlighet till vidare utveckling inom ämnet (Bjurulf, 2013a, s. 17 och 31–33). 

 

Faktorer som påverkar pedagogens användning av teknik 

I en intervjustudie genomförd av Öqvist och Högström visar resultaten att pedagoger i förskolan 

har begränsade kunskaper inom teknik för att kunna stödja och utmana barnen i deras lärande. 

Pedagoger kan hjälpa barnen att urskilja teknik i deras vardag men kan inte förklara varför eller 

hur enkel teknik fungerar. I förskolor finns det ofta material i den fria leken där barnen kan testa 

att konstruera och bygga olika saker. När barnen sedan vänder sig till pedagoger för att få hjälp 

eller undrar hur de kan bygga för att det inte ska rasa, har pedagogerna i studien inget svar och 

väljer att gå därifrån. Studien visar också att pedagoger föredrar att arbeta med färdiga läromedel 

inom teknik där det finns tydliga förklaringar till varför ett fenomen uppstår eller varför lampan 

släcks när någon trycker på lampknappen. Detta leder till att i planerade aktiviteter kan 

pedagogerna ställa utmanande frågor som de inte klarar av att göra i barns fria aktiviteter eller på 

barns frågor då pedagogerna saknar kunskap (2018, s.10–14). 

  

I en enkätstudie undersöks vilka attityder grundskollärare har till användningen av digitala verktyg 

i undervisningen. En modell presenteras om faktorer som påverkar hur lärare använder verktyget i 

undervisningen. De lärare med positiva attityder till användandet av de digitala verktygen specifikt 

i undervisningen, samt en stark självtilltro med datorer i undervisning tycks påverka användningen 

av verktygen mest i undervisningen. Däremot har det ingen större påverkan om verktygen används 

i undervisningen för de lärare som har en positiv attityd till digitala verktyg i allmänhet. De lärare 

som anser sig kompetenta till att använda verktygen i undervisning i större utsträckning också gör 
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det eftersom dem tror på att det gynnar eleverna och deras inlärning. Detta får stöd från attityd-

beteende teorin som innebär att när en attityd är specifik för ett särskilt beteende och grundar sig i 

erfarenhet är de fallna att leda beteenden (Player-Koro, 2012, s. 93 och 104). 

  

I en gruppintervjustudie har Helene Elvstrand et al. undersökt förskolepedagogers uppfattningar 

och erfarenheter inom ämnet teknik. Det de har kommit fram till är att pedagoger har två 

dominerande uppfattningar om teknik, den första är att teknik innefattar allt och den andra är att 

teknik innebär att konstruera något. Det framkommer även att det blir svårt för pedagoger att 

förklara tekniska begrepp och system när pedagogen själv inte har kunskap inom ämnet. Många 

pedagoger vill gärna lära sig mer, de lyfter betydelsen av att få åka till ett utbildningsställe och få 

testa olika övningar som de sedan kan arbeta med i barngruppen (2018, s. 43–45).  

 

Här ser vi hur viktigt det är för barnen att de redan i förskolan får möjlighet att utveckla sin tekniska 

förmåga och att det är betydande att få stöd och vägledning av en kunnig pedagog. Vi ser även hur 

pedagogers attityder, kunskaper, uppfattningar och erfarenheter påverkar hur de kan arbeta med 

teknik tillsammans med barnen. Studien av Elvstrand et al. (2018) är på många sätt lik den studien 

som vi har gjort men det som skiljer sig åt är att vi valt att inkludera den digitala tekniken och att 

vi kommer genomföra individuella intervjuer samt göra enkäter. 
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Teoretiska perspektiv   

Attityd 

Det finns många olika definitioner på begreppet attityd och hur det är uppbyggt och vad det faktiskt 

är. I alla olika definitioner finns det en sak gemensamt och det är att attityd är värderande till 

exempel för eller emot, bra eller dålig etc.  

 

Attitydmodell 

Modellen är utvecklad av Asma, van der Molen och van Aalderen-Smeets med syfte att förstå 

lärarens attityder gentemot sin undervisning (2011). Modellen innefattar tre dimensioner med sju 

underkomponenter. De tre dimensionerna består av kognitiva uppfattningar (cognitive beliefs), 

känslomässiga förhållanden (affective states) och upplevd kontroll (preceived control). Kognitiva 

uppfattningar handlar om uppfattningar och tankar kring undervisningen. Den har tre 

underkomponenter som innebär undervisningens relevans, generella svårigheter i undervisning 

inom ett ämne och lärarens uppfattning om skillnader mellan könen. Känslomässiga förhållanden 

innefattar känslor som läraren kan uppleva i undervisningen, det kan vara både glädje/behag och 

oro/ångest. Dessa känslor kan läraren uppleva samtidigt då hen kan känna att hen gillar 

undervisningen men känna sig nervös och orolig inför den. Upplevd kontroll har två 

underkomponenter som är självtilltro och kontextfaktorer (van Aaldereen-Smeets & Walma van 

der Molen, 2013, s, 579–581; Nordlöf, 2018, s. 15; van Aaldereen-Smeets, Walma van der Molen 

& Asma, 2011). Med självtilltro menas tron på sin egen förmåga att kunna utföra en handling i en 

särskild situation (Player-Koro, 2012, s. 95) och är baserad på kunskap, självförtroende och 

färdigheter. Kontextfaktorer är externa faktorer som kan komma att påverka undervisningen så som 

tid och material (van Aaldereen-Smeets & Walma van der Molen, 2013, s, 579–581; Nordlöf, 2018, 

s. 15; van Aaldereen-Smeets, Walma van der Molen & Asma, 2011). De olika dimensioner och 

komponenter av attityder resulterar i lärarens beteende (Nordlöf, 2018, s. 4). En bild av modellen 

går att se i Figur 1.  
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Figur 1. Attitydmodellen som används som teoretisk utgångspunkt. Figuren baseras på van 

Aalderen-Smeets, Walma van der Molen & Amsa (2011). 

 

Attityd-beteende relation 

Attityden påverkar människans beteende. Positiva attityder till IKT och dess användning i 

utbildningen är ofta möjliga faktorer och negativa attityder är hindrande faktorer. Både självtilltro 

och attityder är kopplade till personens erfarenheter. Ju mer kunskap och erfarenhet en person har 

inom ämnet desto mer positiv syn kommer personen ha och därmed även större självtilltro (Player-

Koro, 2012, s. 95–96).  

 

Självförtroende hos lärare 

I flera studier har lärares självförtroende undersökts. I en studie har låg- och mellanstadielärare fått 

svara på en enkät där syftet var att se deras självförtroende i olika ämnen. Resultatet visade på att 

lärarna upplever ett lågt självförtroende i naturvetenskap och teknik i jämförelse med andra ämnen. 

Manliga lärare upplevde dock ett högre självförtroende i dessa ämnen än kvinnor. De 

nyutexaminerade lärarna upplevde också ett högre självförtroende i teknik än de mer erfarna 

lärarna. Lärarna hanterar bristen på självförtroende genom att undervisa mer kring de 

ämnesinnehåll som de känner sig säkra på (Holroyd & Harlen, 2006, s. 323–335). 

 

Väg-målteori 

Denna teori handlar om ledareffektiviteten och hur ledarens beteende påverkar den underordnades 

resultat. Det är ledarens roll att ge den underordnande stöd eller resurser om den inte klarar det 

själv. En effektiv ledare ska hjälpa och motivera underordnade för att tillsammans nå det tänkta 

resultatet. Förskollärares kunskaper påverkar i stor grad deras ledarskap och genom ledarskapet 
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kan de påverka barnens motivation och intresse för ämnet eller uppgiften. Barnen behöver få känna 

att de är kompetenta och få rätt stöd för att vilja och kunna genomföra en aktivitet (Öqvist & 

Högström, 2018, s. 7–8). 

 

 

Attitydmodellen, attityd-beteende relation, självförtroende hos lärare och väg-målteori kommer att 

användas i vår analys av resultatet vi får fram från enkäterna och intervjuerna. 
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Metod  

I vår uppsats vill vi undersöka hur pedagoger i förskolan ser och arbetar med teknik och försöka 

hitta orsaker till deras synsätt, detta har vi gjort genom två olika metoder. Den första metoden är 

intervjuer med pedagoger på olika förskolor. Den andra är enkäter som skickades ut till verksamma 

pedagoger på förskolor. 

Metodval 

Ordet intervju betyder utväxling av synpunkter mellan två personer inom ett visst tema. Syftet med 

att genomföra intervjuer är att få fram hur andra människor upplever temat och få en inblick i 

andras erfarenheter, tankar och känslor (Dalen, 2007, s. 9). Denna metod valdes för att vi ville veta 

pedagogers syn och arbetssätt på ett ämne, teknik, i förskolan. 

 

Vi valde att genomföra en studie med enkäter för att få chansen att få in ett större antal svar kring 

pedagogers syn och kunskap kring att arbeta med teknik i förskolan. Vi kan inte generalisera i 

någon större utsträckning då det inte är möjligt att skicka ut enkäter till alla verksamma pedagoger 

i Sverige (Bryman, 2011, s. 168–169). Däremot kan vi få en bild av pedagogers syn på att arbeta 

med teknik i förskolan.  

Urval  

Vi har valt att intervjua fem personer med olika utbildningsnivå men som alla arbetar inom 

förskolan. Det var fyra kvinnor och en man som blev intervjuade men då resultat inte visade på att 

könet spelade någon roll för deras synsätt har vi valt att ge alla könsneutrala namn. Personerna 

kommer från tre olika förskolor och från tre olika kommuner; Nybro, Uppsala och Uppvidinge 

kommun. De olika kommunerna skiljer sig åt i storlek, sista december 2018 hade Uppsala kommun 

225 164 invånare. Medan Nybro kommun samma tidpunkt hade 20 350 invånare och Uppvidinge 

hade 9581 invånare. Urvalet gjordes genom att vi frågade tio personer som vi visste arbetade inom 

förskola om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju, detta kallas enligt Trost för 

bekvämlighetsurval (2010, s. 140). Det var frivilligt att ställa upp på intervjun vilket gör att det 

finns en risk för att de som ville bli intervjuade har ett intresse för teknik och att vi då inte får en 

generell bild av pedagogers syn på teknik i förskolan. 

 

Till enkäten använde vi oss av ett bekvämlighetsurval som innebär att vi fick in svar snabbt och 

chansen att få in många svar är stor, det är dock svårt att generalisera (Bryman 2011, s. 194). När 

vi skickade ut enkäterna uppgav vi studiens syfte, att det var frivilligt att svara samt att de kommer 

vara anonyma. Enkäten skickades till pedagoger vi vet arbetar på förskola samt deras 

arbetskamrater med olika utbildningsnivåer. Det gav oss 30 svar på enkäten och resterande svar 

fick vi in via ett pedagogiskt forum där det krävs att man svarar på frågor för att bli medlem för att 
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styrka att man är verksam inom förskolan. Vi fick sammanlagt in 100 svar. Vi har i åtanke att denna 

metod inte är optimal och att vi inte kan bevisa att de tillfrågades utbildning stämmer överens med 

vad de uppgett.  

Intervjuguidens och enkätens upplägg 

Intervjuguidens frågor startar med bakgrundsfrågor kring personen för att sedan övergå till mer 

generella frågor om teknik i förskolan. Därefter kommer det frågor som rör den digitala tekniken i 

förskolan. Avslutningsvis får informanten chans att själv lägga till något som de vill säga eller 

sammanfatta sina tankar kring teknik. Intervjufrågorna går att läsa i bilaga 1. När frågorna var 

skrivna tog vi del av statistiska centralbyråns, SCB, sammanfattande tips om hur intervjufrågor bör 

formuleras (Persson, 2016, s. 75–80), därefter omarbetade och korrigerade vi våra egna frågor. 

Innan vi började med de riktiga intervjuerna testade vi frågorna på en “testperson”. Detta för att se 

att personen tolkade frågorna på det sätt som vi tänkt och ifall det var någon fråga som var svår att 

förstå så märkte vi det och hade möjlighet att omformulera den ännu en gång innan vi började med 

de riktiga intervjuerna. 

   

Enkätens första frågor utgår från individen själv och går sedan över till frågor om deras arbetsplats 

för att sedan komma in på frågor och påståenden med fyra svarsalternativ om teknik och digitala 

verktyg i förskolan. Enkäten finns att läsa i bilaga 2. 

Genomförande 

Två av intervjuerna har skett i ett fysiskt möte på pedagogernas arbetsplats och tre av intervjuerna 

har gjorts via FaceTime. Alla intervjuer har genomförts individuellt och informanterna har i början 

blivit informerade om syftet med studien, deras rättigheter samt att intervjun kommer att spelas in. 

De har inte fått tillgång till intervjuguiden i förväg. Min roll som intervjuare har varit att lyssna, 

bekräfta och visa intresse för personen som jag intervjuar. Detta är egenskaper som Dalen menar 

är viktiga att ha och tänka på när man genomför intervjuer (2007, s. 39). Vi valde att spela in ljudet 

av intervjuerna för att kunna vara närvarande vid intervjun och sedan kunna lyssna på intervjun 

flera gånger. Trost menar att det finns både för- och nackdelar med att spela in intervjuer. Fördelar 

är att man efteråt kan lyssna på intervjuerna och höra ordagrant vad som har sagts och tonfall hörs 

också. Det går att lyssna på intervjuerna flera gånger och i intervjusituationen kan man koncentrera 

sig på att vara närvarande och lyssna på informanten istället för att känna att man måste anteckna 

allt som sägs. Nackdelar med ljudupptagning kan vara att det tar lång tid att lyssna och hitta bland 

materialet och att gester och mimik som görs vid intervjun går förlorade (2010, s. 74–75).  

 

Enkäten skapades via Google för att på så sätt kunna få in svaren på ett snabbt sätt. 30 enkäter 

delades ut till pedagoger vi är bekanta med på förskolor och deras arbetskamrater. Resterande 

enkäter delades ut via ett pedagogiskt forum för verksamma pedagoger i förskolan. De första 

frågorna i enkäten var utformade för att få fram information om individen såsom uppväxt, ålder 

och sedan övergick frågorna till arbetsplatsen såsom vilken typ av förskola de är verksamma inom, 
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vilka åldrar de arbetar med. Frågorna går sedan över till teknik och digitala verktyg i förskolan och 

deras syn och kompetens i arbetet med digital teknik samt analog teknik. De tillfrågade fick en 

beskrivning av vad vi ville undersöka och varför innan de svarade på enkäten. Vi valde att ha 

påståenden med i enkäten för att undvika att egna värderingar skulle lysa igenom och då fanns det 

fyra svarsalternativ: ”Stämmer mycket bra”, ”stämmer ganska bra”, ”stämmer ganska dåligt”, 

”stämmer mycket dåligt”. Fördelen med denna metod är att det snabbt går att få svar och att svaren 

är många, nackdelen är att det inte går att generalisera då vi inte med säkerhet kan veta att de 

tillfrågade har den utbildning de utger sig ha (Bryman, 2011, s. 194). 

Databearbetning 

De inspelade intervjuerna transkriberades. En tabell med fiktiva namn skapades där det går att 

utläsa egenskaper om personerna, detta för att lättare kunna se likheter och olikheter mellan deras 

svar och se om det kan bero på någon av deras eller förskolans egenskaper. Materialet analyserades 

och sammanställdes utifrån de olika forskningsfrågorna om hur pedagogen ser på teknikbegreppet, 

hur man arbetar med teknik och synen på den digitala tekniken i förskolan. Analysen gjordes med 

hjälp av de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskningsläge. Sedan gjordes jämförelser 

mellan svaren från de olika pedagogerna. 

   

Vi började med att koda enkäterna, vi la in svaren i olika kategorier och med vissa frågor krävdes 

ytterligare en kodning. Frågan om de tillfrågades ålder behövdes kodas ännu en gång då de 

behövdes läggas in i åldersgrupper. Enkäten hade både öppna och slutna frågor och det finns 

fördelar och nackdelar med båda. De öppna frågorna är mer tidskrävande än de slutna frågorna 

däremot kan vi få reda på mer när de tillfrågade får använda egna ord. De slutna frågorna är enklare 

att koda dock kan vi gå miste om spännande svar (Bryman, 2011, s. 242–246). Vi sammanställde 

och analyserade vår data för att se om vi kunde hitta mönster för att få svar på våra forskningsfrågor. 

Diagram skapades för att förtydliga våra resultat.  

Reflektioner 

Då intervjuerna genomfördes på olika sätt, fysiskt möte och via FaceTime, fick jag uppleva 

skillnaden. Jag upplevde att det var lättare att intervjua när jag satt med personen än via telefonen, 

samtalet blev då mer levande och det var lättare att både genom kroppsspråk och ord visa att man 

lyssnade på vad informanten sa. Det hade dock inte varit möjligt att intervjua de i Nybro och 

Uppvidinge kommun i ett fysiskt möte under denna tidsperiod. På grund av att det var frivilligt att 

bli intervjuad kan det tänkas att vårt resultat inte ger en rättvis och generell bild av alla pedagogers 

syn på teknik. De som anser att de inte har tillräckligt med kunskap inom teknik väljer att inte ställa 

upp på en intervju som handlar om teknik. 

 

Enkäten var enkel att skapa och vi fick svar enkelt i och med bekvämlighetsurvalet. Kodningen 

och sammanställningen av resultatet tog längre tid än jag hade förväntat mig men jag tror att det 

underlättade att vi hade en blandning av öppna och slutna frågor. De öppna frågorna var 
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tidskrävande att koda och speciellt de frågor som behövdes kodas två gånger. Däremot underlättade 

det när vi skulle hitta mönster och se om vi fått svar på forskningsfrågorna att ha tydliga kategorier. 

Bekvämlighetsurvalet avgjorde att vi behövde ha i åtanke att vi inte med säkerhet kan veta att de 

tillfrågade har den utbildning de angivit. Däremot anser jag att med de svar vi fått in att en person 

som inte är verksam i förskolan inte skulle kunnat ge dem svar vi fått.  

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att en mätning ska vara stabil och ge samma resultat vid olika tillfällen eller 

om man gör den flera gånger (Trost, 2010, s. 131). Trost menar att ska man kunna få samma svar 

på en fråga som ställs vid olika tillfällen krävs det att det ska finnas en konstans. Detta ställer han 

sig kritiskt till eftersom människan inte är statisk utan hela tiden får nya erfarenheter som gör att vi 

förändras och därmed kan våra svar bli annorlunda om man får samma fråga vid ett senare tillfälle 

(Trost, 2010, s. 132). Vi anser att vår undersökning inte har så stor reliabilitet då vi likt Trost menar 

att personerna kan få nya erfarenheter och därför svarar på ett annat sätt om vi skulle fråga dem 

igen.  

 

Validitet innebär att man tar reda på om det vi vill mäta verkligen mäts. Det vill säga om vi får svar 

på våra frågeställningar genom vår undersökning (Bryman, 2011, s. 163). Vi valde att delvis 

publicera vår enkät i en grupp på Facebook avsedd för pedagoger i förskolan. Detta leder till att vi 

inte kan garantera att de som har svarat på enkäten faktiskt arbetar inom förskola. Vi valde också 

att ha en frågeställning där vi ville veta hur pedagoger arbetar med teknik på förskolan, svaret på 

denna fråga utgår endast från pedagogens egen uppfattning om hur hen arbetar. Vi vet alltså inte 

hur personen i fråga arbetar med teknik utan bara hens egen bild. Vi kan alltså inte vara säkra på 

att det som vi ville mäta verkligen har mätts.  

Etiska hänsynstagande 

Det finns fyra huvudkrav när det kommer till forskningsetiska principer dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra krav 

har vi följt genom att informera alla informanterna om deras rättigheter. De var frivilligt att delta, 

att det när som helst kunde välja att avbryta, de kommer vara anonyma i arbetet, de fick lämna 

samtycke till att intervjun kommer att spelas in och de fick veta syftet med studien 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5–16). 
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Resultat och analys 

Kvalitativa intervjuer 

I detta avsnitt presenteras resultaten från den kvalitativa delstudien. Detta görs utifrån vårt syfte 

och frågeställningarna ”Hur ser förskolepedagoger på teknikbegreppet?”, ”Hur bedrivs 

teknikundervisningen?” samt ”Hur arbetas det med digitala verktyg i förskolan?”. I analysdelen 

kommer sedan frågeställningen ”På vilket sätt påverkar förskolepedagogers förhållande till teknik, 

så som kunskap, självförtroende deras undervisning i teknik?” att diskuteras.  

 

För att tydligare kunna få en bild av informanterna har jag valt att döpa dem till fiktiva könsneutrala 

namn och gjort en tabell där man kan se personernas egenskaper som kan ha betydelse för deras 

svar (se Tabell 1). I tabellen kan vi utläsa att Alexis har arbetat i 35 år, är förskollärare, arbetar med 

barnen som är 3–4 år och arbetar på en kommunal förskola med språklig inriktning i Nybro 

kommun. Billie har arbetat i 25 år, är förskollärare, arbetar med 2,5–4 åringar på en privat förskola 

i Uppsala kommun som har en inriktning mot natur, måltid och musik. Charlie är barnskötare, har 

arbetat i 30 år, jobbar med barnen som är 2 och 3 år gamla på en kommunal förskola med 

språkinriktning i Uppvidinge kommun. Dana har arbetat i 20 år, är förskollärare och arbetar med 

3-4åringar på en privat förskola med natur, måltid och musikinriktning i Uppsala kommun. Eli är 

nyligen utbildad förskollärare och har arbetat som det i 2 år men har även arbetat 3 år innan dess 

som barnskötare. Eli arbetar med barnen som är 3–4 år på en kommunal förskola i Nybro kommun 

som har språkinriktning. Endast Eli anser sig vara uppväxta med digitala verktyg. Deras ålder 

framgår inte i tabellen men alla utom Eli är över 35 år.  
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Tabell 1. Tabell över informanternas egenskaper. 

 Antal  

verksamma år  

i förskolan 

Typ  

av 

förskola 

Förskolans  

inriktning 

Utbildning Ålder på 

barngrupp 

Anser 

sig vara 

uppväxt 

med 

digitala 

verktyg 

Kommun 

Alexis 

  

35 år Kommunal Språk Förskollärare 3–5 år Nej Nybro 

Billie 

 

 

 

25 år  Privat Natur, 

måltid, 

musik 

Förskollärare 2,5–4 år Nej Uppsala 

Charlie  

 

30 år  Kommunal Språk Barnskötare 2–3 år Nej Uppvidinge 

Dana 

  

 

 

20 år  Privat Natur, 

måltid, 

musik 

Förskollärare 3–4 år Nej Uppsala 

Eli  5 år varav 2 år som 

utbildad 

förskollärare  

Kommunal Språk Förskollärare 3–4 år Ja Nybro 

 

Hur ser förskolepedagoger på teknikbegreppet? 

I intervjuerna framkom det att många delade samma uppfattning om vad teknik är, vilket var att 

teknik är saker uppfunna av människan med syfte till att underlätta vår vardag. Dana beskrev teknik 

följande: 

Teknik är ett väldigt stort begrepp egentligen, teknik är hur vi brukar föremål. Hur vi använder oss 

av en gaffel, hur fungerar ett låsvred till mer avancerade tekniska hjälpmedel som Ipad och dator. 

[…] Hur vi kan förenkla vår vardag och få den att fungera, det tycker jag är teknik. Men det är svårt 

att förklara det, vi använder det hela tiden men man tänker inte på att man använder det, men 

egentligen är det ganska mycket som vi kan som är teknik. (Dana, 2019) 

 

Medan Eli beskrev teknikbegreppet på detta sätt: 

Teknik är bland annat en förmåga, att kunna lösa ett problem med hjälp av en viss teknik. Men också 

olika slags komponenter som får saker att fungera, till exempel ett dörrhandtag, som är ihopsatt för 

att ha funktionen att öppna en dörr. […] (Eli, 2019) 

 

Det gavs också många exempel på saker som de anser är teknik. Charlie sa bland annat saxar, 

blixtlås och Ipad. Billie nämnde lampa, enkla verktyg och vattenkranar medan Alexis sa digitala 

verktyg och skruva och leka med materialet mekano. Sammantaget tycker informanterna att det 

barnen ska lära sig inom teknik är inte en viss sak, utan att de ska få ett intresse, få prova olika 

saker, vilja lära sig mer om teknik och hur saker i deras omgivning fungerar. Billie säger att de ska 

ges möjlighet att känna igen och använda olika tekniska verktyg som hammare och såg. Dana sa 

även att det är bra om barnen lär sig att tekniken hjälper oss och att vi ska vara kritiska och våga 
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ifrågasätta saker för då kan en ny lösning på problemet skapas som bidrar till att tekniken fortsätter 

att utvecklas.   

 

På frågan om de anser sig vara tekniska svarar alla informanterna att de är det till viss del i alla fall. 

Nedan följer Alexis, Billies och Danas svar om de är tekniska och varför. 

 

Ja, jag brukar kunna lösa många tekniska saker. Jag kan byta proppar och jag kan skruva ihop saker, 

jag kan installera ljudkort i datorer. Jag har skruvat mycket i datorer. (Alexis, 2019) 

 

Både ja och nej. Jag är inte så teknisk kring det digitala men jag tror att jag är tillräckligt för att klara 

mig, annars får jag ta hjälp av en kollega (Billie, 2019). 

 

Om man får säga det procentuellt så 75%, så ganska. Det kan ju bero på tänker jag att jag inte har 

varit uppvuxen med Ipad utan har ju fått lära mig dessa verktyg allt eftersom (Dana, 2019). 

 

Analys: 

I denna fråga svarar informanterna på liknande sätt, antingen genom att förklara begreppet teknik 

som ting uppfunna av människan eller att de benämner saker som de anser är teknik. Vilket tyder 

på att de delar Bjurulfs definition av begreppet som menar att teknik är saker som har skapats av 

människan för att lösa ett problem (2013a, s. 9). Elis beskrivning skiljer sig något från de andras 

beskrivningar, hen menar att det inte bara är saker utan också en förmåga. Detta skulle kunna bero 

på att Eli är nyutbildad och under sin utbildning har fått en annorlunda syn på teknikbegreppet än 

de andra, då de har arbetat länge inom förskola och längre sedan de tog examen. Det informanterna 

sedan tyckte att barnen skulle lära sig speglar det som de nämnde som teknik. Billie nämnde enkla 

verktyg som teknik samtidigt som det var enkla verktyg som hen tyckte att barnen skulle få prova 

och lära sig använda. Detta tolkar jag som att personens uppfattning om vad som är teknik och vad 

barn bör lära om teknik i förskolan är starkt relaterade till varandra. Alla informanter anser sig vara 

tekniska till viss del. Billies svar tyder på att hen känner sig teknisk kring den analoga tekniken 

men då den digitala tekniken är en del av teknikbegreppet gör det så att hen känner sig mindre 

teknisk. Efteråt kunde denna fråga delats upp i två frågor, en om de ansåg sig vara tekniska kring 

den analoga tekniken och en om den digitala tekniken för att lättare kunna använda deras svar i 

analysen.  

Teknikundervisning i förskolan 

Pedagogens roll 

Samtliga av informanterna menar att deras roll som pedagog är att hjälpa och vägleda barnen i 

aktiviteter som rör teknik och att uppmuntra barnen till fortsatt lärande. Billie menar att det är svårt 

att innan beskriva sin roll och hur man är i aktiviteten då det avgörs på barnens agerande och 

inställning. 
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Hur jag är beror på barnen. Är barnen självgående kan det vara dumt att gå in för mycket men ser 

man att barn behöver lite extra hjälp kan man alltid säga ’vad händer om jag säger så här’ eller ’ska 

vi prova tillsammans’. (Billie, 2019) 

 

Eli lyfter att det är viktigt att vi vågar och vill ta vara på barnens tankar och idéer även om vi har 

erfarenheten om att det kanske inte fungerar, så lär sig barnen mycket på att själva få testa sin tanke 

tillsammans med en nyfiken och medforskande pedagog och få se vad som händer. Pedagog Billie 

och Charlie nämner att barn är väldigt nyfikna på saker och att det är pedagogernas ansvar att forma 

och presentera en ny aktivitet så att barnens nyfikenhet väcks ännu mer. Informanterna säger att 

det är väldigt tacksamt att arbeta med barn för även något enkelt som att undersöka en lampa blir 

roligt för barnen om man innan har tänkt över hur det ska presenteras. Oavsett ålder på barnen så 

går det att arbeta med teknik, det gäller bara att anpassa aktiviteten och uppmärksamma dem på 

tekniken som finns runt omkring så en nyfikenhet hos barnen skapas. Alla anser sig ha tillräckliga 

kunskaper för att undervisa i teknik på förskolan. Dana säger dock att teknik upplevs som ett ämne 

som får stå tillbaka för andra ämnen både i utbildningen men även i sin yrkesprofession. 

 

Pedagogens kunskap om teknik 

Fyra av de intervjuade har gått en vidareutbildning inom teknik. Billie har gått en kurs om natur 

och teknik där fokus var på händelsekedjor, denna kurs var uppskattad och Billie uppfattade den 

som användbar i barngruppen. Alexis har fått utbildning om vissa digitala verktyg som dator, men 

det var länge sedan. Eli har inte fått någon vidareutbildning men säger att hen gärna skulle vilja 

det, även om hen anser sig ha tillräckliga kunskaper inom teknik för att kunna undervisa barnen i 

det. Eli säger: 

Jag tror att det hade varit bra för att upptäcka att man kan jobba med teknik på fler sätt än vad vi är 

vana vid, typ digitala verktyg eller lättare tekniska lösningar (Eli, 2019). 

 

De väljer gärna att undervisa i de teknikområden där de själva känner sig mest trygga och har 

godast kunskaper i, vilket gör att barnen får olika erfarenheter beroende på pedagogens kunskap.  

 

[…] Jag kommer ju förmodligen främst att välja de aktiviteter som jag finner är lättast och kanske 

välja bort typer av aktiviteter som jag själv känner mig osäker i. Det kommer ju leda till att barnen 

inte får möta helheten utan delar av tekniken (Eli, 2019). 

 

[…] Hade jag inte haft kunskap om vissa saker så kan jag inte presenterar det för barnen heller. […] 

Barn får testa olika saker beroende på vuxnas agerande och viljor. (Billie, 2019). 

 

Dana lyfter ett dilemma med vidareutbildning där hen menar att kurserna man går ofta är väldigt 

givande, men på grund av olika lagar som GDPR går det inte alltid att arbeta med det man fått lära 

sig på kursen inne på förskolan. Som exempel ges en IKT-utbildning där de fick massor av tips på 

applikationer som skulle kunna användas i förskolan men där det inte går på grund av GDPR.   
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Hur bedrivs teknikundervisning i förskolan? 

Alla informanter har olika sätt att välja ut vad de undervisar i. På förskolan där Charlie är verksam 

har man valt att arbeta med barnen utifrån olika ämnesområden. När det senast var inom teknik så 

valde man att skapa olika teknikstationer kring temat öppna och stänga. Så här beskriver Charlie 

sitt arbete med teknik tillsammans med barnen: 

 

Vi brukar arbeta i små grupper med olika stationer, teknikstationer, vardagsteknik. Öva på dragkedjor, 

knäppa knappar, gångjärn, sätta ihop saker, öppna och stänga burkar. Vi hade nog något mer men det 

kommer jag inte ihåg. Det är så vi arbetat det senaste året, vi gör olika saker varje år men detta var 

det vi gjorde förra året. Men ute så är cyklar teknik och i sandlådan gör vi sandkakor, detta möter 

barnen varje dag. (Charlie, 2019) 

 

Billie berättar att på deras förskola arbetas det tematiskt kring ett tema. Där utgår man från temat 

och funderar på hur man kan få in en teknikaktivitet i det. Till exempel hade de ett tema om solrosor 

och valde då att barnen skulle få använda tekniska verktyg, som en såg, för att kunna såga ner 

solrosorna som fanns på gården. Alexis föredrar att använda sig av det material som redan finns på 

förskolan.  

 

Mest med färdiga, typ mekano, magneter jobbar vi ju mycket med. […] Det har försvunnit mycket 

tycker jag som var teknik. Det var ju det här med byggandet eller man gjorde mycket i ’snicken’. Det 

har liksom försvunnit, de gjorde man mer förr. Man byggde bilar och sågade, satte dit hjul som skulle 

fungera. Tyvärr har nog det kommit bort. Däremot har vi mycket Ipad och smartboards nu. Men det 

används nog inte som de borde kan jag tycka. (Alexis, 2019). 

  

 

Analys: 

Pedagogerna beskriver deras roll som att finnas med bredvid som stöd, vägleda barnen och med 

hjälp av enkla fraser motivera barnen vidare till fortsatt utforskning. Pedagogerna säger också att 

de har kunskaper i teknik för att kunna bedriva teknikundervisning. Detta tyder på att de är en 

effektiv ledare för barnen i aktiviteter i teknik och att de vill motivera barnen som kan resultera i 

positiva effekter för barnens lärande och intresse för ämnet. Väg-målteorin grundar sig i 

pedagogens ledarskap och menar att ledarskapet påverkas av pedagogens kunskaper inom ämnet 

(Öqvist & Högström, 2018, s. 7–8).  

 

Alla informanter beskrev hur de undervisar i teknik och alla ansåg sig vara hyfsat tekniska, detta 

tolkar jag som att de har det självförtroende som krävs för att de ska kunna arbeta med teknik 

tillsammans med barnen. Resultatet visar även på att alla utom Charlie och Eli fått vidareutbildning 

i teknik vilket kan vara en bidragande faktor till deras kunskap, attityd och självförtroende inom 

teknik. De menar också att det inte är några svårigheter att arbeta med teknik med dem allra yngsta 

barnen. Men å andra sidan så är det ingen av informanterna som i nuläget arbetar med de yngsta 

barnen. Detta skulle kunna innebära att hade de arbetat med de yngsta så hade de upptäckt hinder 

eller svårigheter med att undervisa i teknik. Att dessa fem anser sig kunna undervisa i teknik tyder 

inte på att alla i förskolan kan detta, utan det kan bero på att det var frivilligt att vara med i intervjun. 
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Det hade varit intressant ifall några av informanterna inte hade haft tillräckliga kunskaper inom 

teknik, eller arbetat enbart med de yngsta barnen, då hade vi kanske fått helt andra svar.  

 

Ett annat sätt att tolka deras svar på är att de inte har tillräckliga kunskaper i teknik och en 

konsekvens av detta blir en ovarierad och onyanserad teknikundervisning. Ett intressant fenomen 

är att informanterna nämner samma saker när de får beskriva vad de anser är teknik och hur de 

sedan undervisar i teknik. Detta kan förtydligas med ett exempel; Alexis anser att mekano är teknik 

och svarar sedan att mekano används i teknikundervisningen. Detta förkommer även när det gäller 

exempelvis blixtlåset. Frågan man kan ställa sig är då varför pedagogerna väljer att nämna samma 

saker. Detta kan tyda på att pedagogerna har bristande kunskaper inom teknikområdet och därför 

inte förstår att det finns andra eventuella sätt att undervisa i teknik. Å andra sidan kanske 

pedagogerna aktivt väljer att luta sig tillbaka på den kunskapen de själva anser att de besitter. 

Holroyd och Harlen menar att lärare med bristande självförtroende väljer att undervisa i de delar 

där dem känner sig säkra (2006, s. 323–335). Detta påstående kan i detta fall ifrågasättas, i och 

med att informanterna i intervjuerna anser sig ha de kunskaper som krävs för att undervisa i teknik. 

Detta borde tyda på att pedagogerna har självförtroende men att de kan behöva mer kunskaper inom 

teknik. Därför skulle flera pedagoger inte bara Eli, som själv ville, ha nytta av mer vidareutbildning, 

för att som Eli säger vidga sitt synsätt och kunna lära sig undervisa även i andra delar inom teknik. 

Att Eli inte gått någon vidareutbildning inom teknik skulle kunna bero på att hen bara varit verksam 

i förskolan i fem år och bara två år som förskollärare. I informanternas svar framkom det inte när 

de hade gått vidareutbildning och det var ingenting som jag tänkte på att fråga då, i efterhand ångrar 

jag det. Eftersom de varit verksamma i förskolan länge så är det inte säkert att den 

vidareutbildningen de har fått är relevant idag om de gick den för 10–15 år sedan. Danas svar visar 

på en ny faktor som hindrar pedagogers arbete med teknik som vi inte har sett i tidigare forskning, 

nämligen lagstiftningar och Danas exempel var GDPR.  

 

Digital teknik 

Hur använder man den digitala tekniken i förskolan? 

Bland dessa informanter är det vanligaste digitala verktyget Ipad men hur de använder det är olika 

mellan pedagogerna. Billie och Dana som arbetar på förskolan i Uppsala kommun använder den 

mest till att dokumentera barnens lärande och utveckling, de skapar även en personlig digital bok 

åt varje barn på förskolan. På förskolan i Nybro och Uppvidinge kommun används det som ett 

hjälpmedel för att kunna kommunicera med barnens föräldrar, då många av föräldrarna inte 

behärskar svenska eller engelska. Detta gör de genom att använda översättningsapplikationer eller 

visa bilder och videos på hur deras barn har haft det under dagen. Gemensamt för dem alla är att 

Ipads anses som ett bra verktyg för att kunna söka upp information eller bilder som kan bidra till 

barnens lärande, man kan till exempel ta fram en bild på hur en dinosaurie såg ut istället för att 

försöka förklara detta med ord. Billie säger att det är viktigt att barnen får ett intresse och ser vad 

man kan göra med digitala verktyg.  
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Pedagogers kunskap 

Alexis, Billie och Dana anser att de har den kunskapen som krävs för att kunna inkludera digitala 

verktyg i sin undervisning anpassat till deras ålder på barngruppen. Billie säger däremot att man 

alltid kan lära sig mer. Eli anser sig också ha tillräckliga kunskaper men att hen inte tänker på att 

det behövs särskild kunskap för att klara av digitala verktyg. Alexis säger att för sin ålder har goda 

kunskaper men att hen saknar ett intresse för att vidareutveckla sina kunskaper och låter gärna 

någon annan kollega som har intresse för digitala verktyg arbeta med detta tillsammans med 

barnen. Charlie svarar att hen inte har tillräckliga kunskaper för att inkludera digitala verktyg i 

undervisningen. Nedan förklarar Charlie varför: 

 

Nej, det har jag inte. Jag kan inte med all teknisk utrustning. Kommer nytt hela tiden och vi har inte 

fått någon utbildning alls. Jag kan ju med projektorn, men inte alla program. QR-koder och sånt har 

vi inte fått någon information om alls. Har sett att många andra förskolor arbetar med QR-koder men 

jag vet inte hur man gör dem och hur jag sen kan använda dem tillsammans med barnen. (Charlie, 

2019) 

 

För- och nackdelar med digitala verktyg och hur det påverkar användningen av dem i förskolan 

Att arbeta med digitala verktyg har både sina för- och nackdelar. Här lyfter Billie att i samband 

med dokumentation är det en fördel att använda Ipad:  

 

Just när det gäller dokumentation är det en enorm fördel mot om man jämför med en analog kamera 

som vi hade förut med film i. Då tog man filmen och skickade iväg, sen fick man tillbaka den å ser 

Oj tre av de här bilderna vi tog är inte bra. Och de var tre bilder av samma barn, å så står man där. 

Idag kan jag ta så många bilder jag vill och kan plocka bort direkt dem jag ser inte funkar. Så 

dokumentationsmässigt är det en enorm fördel med digitala verktyg (Billie, 2019). 

 

Alexis och Charlie säger att fördelar kan vara att barn med annat modersmål ges möjlighet att höra 

sagor på ”deras” språk och kunna visa föräldrar där språkbarriärer finns hur deras barn har haft det 

på förskolan under dagen. Billie och Dana säger att barnen ofta blir nyfikna på vad som ska hända 

bara man tar fram den digitala utrustningen. Nackdelar är att om det används på fel sätt kan barnen 

bli passiva enligt Billie. Eli säger att det är lätt att man tappar den personliga kontakten med barnet. 

 

Jag tycker inte att man får den här personliga kontakten med barnen när digitala verktyg används för 

mycket, eftersom fokus hamnar där och inte på lärandet mellan oss. Det är väl en nackdel, att man 

kan tappa samtalen (Eli, 2019). 

 

Charlie säger att i arbetssammanhang kan en nackdel vara att de måste lita på att texter översätts 

rätt om man vill förmedla någonting till föräldrar, för pedagogerna vet egentligen inte vad 

föräldrarna får för information. I ett mer allmänt perspektiv nämner Charlie att det kan bli för 

mycket digitalt för barnen: 
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Allmänt kan en nackdel vara att det blir för mycket digitala verktyg och att det kan användas för att 

få barnen sitta still – hemma då och de kan få titta på tv när de ska sova, det blir aldrig lugnt framför 

ögonen (Charlie, 2019). 

 

En stor nackdel med digitala verktyg i samband med dokumentation är enligt Dana att vi hamnar 

bakom en skärm och är inte de närvarande pedagoger som vi vill vara.  

 

Är det meningen att vi ska uppleva det barnen gör via en skärm eller ska vi finnas med bredvid i 

ögonblicket när det händer? (Dana, 2019).  

 

På förskolan i Uppsala kommun har man på ett föräldramöte tagit del av vårdnadshavares åsikter 

kring digitala verktyg i förskolan. Föräldrarna sa bland annat att man är rädd för att barnen blir 

stillasittande och att barnens fantasiförmåga påverkas negativt. Detta menar pedagogerna på 

förskolan har påverkat dem och deras undervisning med digitala verktyg men i olika stor 

utsträckning. Billie i mindre grad då hen delar åsikterna med föräldrarna och därför säger att de 

även är hens egna åsikter som påverkar lika mycket som föräldrarnas. Medan Dana säger att man 

funderar en extra gång över syftet med att använda digitala verktyg och att man funderar över hur 

mycket det egentligen bör användas. Dana säger också att förklarar man för föräldrarna hur digitala 

verktyg används på förskolan och hur den kompletterar den ”vanliga” undervisningen blir 

föräldrarna ofta lugna och känner sig trygga med hur den används. 

 

Digitala verktyg lyfts också ur ett jämlikhetsperspektiv av Alexis: 

 

Det är viktigt att leka och det är på förskolan man har sina kompisar. Så det får inte bli för mycket 

digitalt, verkar som att många sitter med sådant hemma. […] Viktigt att de lär sig och särskilt i sådana 

områden som jag arbetar i, som är mångkulturellt där kanske inte alla har tillgång till Ipads hemma 

eller får använda dem. Då blir det jämlikhetsfråga att få lära sig om detta på förskolan (Alexis, 2019) 

 

Analys: 

Det vi kan se är att användandet av digitala verktyg främst skiljer sig mellan förskolorna och dess 

inriktning och inte lika mycket mellan de olika pedagogerna. De som arbetar på samma förskola 

svarar på liknande sätt. Eftersom det på de tre olika förskolorna har tre olika sammansättningar av 

individer krävs det också en skillnad mellan användandet av digitala medier för att lösa de olika 

problemen. På två av förskolorna finns det språkbarriärer och det är svårt att kommunicera med 

föräldrar, då är digitala verktyg lösningen på deras problem. Med hjälp av digitala verktyg kan de 

göra försök till kommunikation både genom översatt text men även med bilder till föräldrarna. På 

förskolan där språkbarriärer inte är ett problem används det på ett annat sätt för att underlätta deras 

vardag men delvis även här som kommunikation både till barnen och föräldrarna genom deras 

digitala böcker. 

 

Det verkar som att det finns en skillnad bland informanternas kunskap att inkludera digitala verktyg 

i sin undervisning. Billie, Dana och Eli tolkar jag som har tillräckliga kunskaper för att inkludera 
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den medan Alexis och Charlie har svårare för att använda den i undervisningen. Då Eli säger att 

hen inte tänker att det är särskilda kunskaper som krävs för att arbeta med digitala verktyg tolkar 

jag kan bero på att Eli själv har växt upp med digitala verktyg och har ett självförtroende kring att 

arbeta med det. Alexis nämner själv att på grund av bristande intresse så överlåter hen just detta 

arbete till någon annan. Charlie menar att hen inte besitter de kunskaper som krävs för att arbeta 

med digitala verktyg vilket även hen själv säger beror på att de inte fått någon utbildning i de 

verktyg som de har på förskolan. Här blir det tydligt hur personernas attityd till IKT påverkar hur 

de väljer eller inte väljer att använda dem i undervisningen. De med positiva attityder och goda 

kunskaper till IKT så som Billie, Dana och Eli har lättare för att inkludera dem i sin undervisning. 

Medan Alexis och Charlie som har bristande kunskap eller inget intresse för IKT har svårare för 

att använda sig av digitala verktyg (Player-Koro, 2012, s. 95–96). Charlies svar om att inte ha 

tillräckliga kunskaper blir också en motsättning mot vad hen tidigare har sagt då hen sagt att hen 

har tillräckliga kunskaper inom teknik. Man skulle kunna tänka att Charlie inte innefattar digitala 

verktyg i teknikbegreppet men detta stämmer inte heller, då hen nämnde Ipad som en sak när hen 

förklarade vad teknik är. Charlie menar att kunskapsbristen kan bero på att hen inte fått någon 

vidareutbildning kring digitala verktyg som finns på förskolan. Hen nämner även i de andra svaren 

att de använder digitala verktyg som ett hjälpmedel för kommunikationen mot föräldrar både med 

applikationer och bilder/video. Detta tolkar jag som att Charlie har tillräckliga kunskaper för att 

hantera verktygen och på ett enkelt sätt använda dem men att det finns en bristande självtilltro för 

att använda digitala verktyg i barngruppen. Player-Koro beskrev att självtilltro baserades på en 

individs kunskap, självförtroende och färdigheter (2012, s. 95). Personens självtilltro är sedan en 

del av hur personen beteende blir (van Aaldereen-Smeets, Walma van der Molen & Asma, 2011) 

 

Under för- och nackdelar kan vi även se hur deras åsikter och attityder speglar hur de använder 

digitala verktyg i verksamheten. Charlie som arbetar mycket med språk tycker att det är fördelaktigt 

att barnen får höra sagor på ”deras” språk men problematiskt med att inte veta vad hen förmedlar 

via text till föräldrarna. Medan Billie och Dana använder det mycket till dokumentation och därmed 

tar för- och nackdelar ur ett dokumentationsperspektiv. Då Dana tänker igenom syftet en extra gång 

med att använda digitala verktyg i en aktivitet påverkar även föräldrars åsikter hur hen arbetar med 

digitala verktyg. De lyfts också fram en uppfattning om att barnen skulle sitta mycket vid skärmar 

hemma och då bör tiden och digitala verktyg inte bli för mycket i förskolan. Fast å andra sidan som 

Alexis sa så kan vi inte ta för givet att barnen hemma får kunskap och använda digitala verktyg och 

då måste man kanske arbeta med digitala verktyg på förskolan för att kunna ge barnen en likvärdig 

utbildning.  
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Enkätens resultat och analys 

Enkäten besvarades av 100 pedagoger där 65% var förskollärare, 28% barnskötare, 2% 

pedagogiska handledare, 1% ateljerista, 2% specialpedagoger och 2% rektorer. Deras examensår 

sträcker sig från 1978 till 2019 men i genomsnitt tog de examen år 2006. I genomsnitt har de 

tillfrågade arbetat i förskola i 13 år men den som arbetat längst har arbetat i 41 år och den som 

arbetat kortast tid i ett år. Den yngsta som besvarat enkäten är 21 år och den äldsta är 64 år och den 

genomsnittliga åldern är 39 år. Vi undersökte om faktorer som var man har vuxit upp och var man 

arbetar har någon betydelse, och frågade om småstad respektive storstad och inte var de geografiskt 

har vuxit upp eller arbetar. I svaren kunde vi inte hitta något mönster som tyder på att pedagoger 

som är uppväxta eller arbetar i en småstad skulle ha någon markant skillnad i sitt synsätt än de 

pedagoger som är uppväxta eller arbetar i en storstad. Med enkäten undersökte vi också om de som 

arbetar på privat förskola skulle kunna ha en annan upplevelse och syn än de som arbetar på 

kommunala förskolor och inte heller där hittade vi något som tyder på det.  

 

Anser du att du har den kunskap som krävs för att arbeta med teknik? 

De flesta svarande anser sig vara tillräckligt kompetenta för att bedriva undervisning, både analogt 

och digitalt, i förskolan. 

Av de tillfrågade svarade 29% att det stämmer mycket bra på frågan ”anser du att du har den 

kunskap som krävs för att arbeta med teknik i förskolan?”. Det var 56% som svarade att det stämde 

ganska bra, 11% tyckte att det stämde ganska dåligt och endast 4% ansåg att det stämde mycket 

dåligt som vi kan se i Figur 2. 

 

 

 
Figur 2: Pedagogernas uppfattning om de har tillräckliga kunskaper för att bedriva 

teknikundervisning 

Hur arbetar pedagogerna med teknik? 

På frisvarsfrågan ”hur arbetar du med teknik i barngrupp?” visade det sig att 57% arbetade med 

teknik analogt, 40% arbetar digitalt och 3% uppger att de inte jobbar med teknik alls. De 57% som 
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arbetar analogt arbetar främst med vardagsteknik och samtalar om dörrars funktioner och hur det 

kommer sig att lampan tänds när man trycker på strömbrytaren. De arbetar också med tekniklådor 

och bygg och konstruktion. De 40% som arbetar digitalt använder främst Ipad. Se figur 3 nedan 

som utgår från enkätfrågan ”hur arbetar du med teknik i barngrupp?” 

 

 

 
Figur 3: Hur pedagoger arbetar med teknik i barngrupp 

 

De tillfrågade som svarade att de arbetar digitalt påpekar vikten av säker användning och källkritik 

samt att bli producenter och inte enbart konsumenter som viktiga saker barn behöver lära sig. 

Användningen av digitala verktyg skiljer sig mellan de tillfrågade och i vilken utsträckning 

verktyget används. Vissa använder verktyget för att förstärka lärmiljön på förskolan, få barnen att 

lättare förstå sig på källkritik, pedagogisk dokumentation eller som bildstöd. De som svarade att de 

arbetar analogt tar för det mesta tillvara på den vardagsteknik som finns på förskolan och 

kompletterar med tekniklådor innehållande skruvar, muttrar och dylikt. Att nämna ordet teknik i 

undervisningen upplevdes också som viktigt. Med vardagsteknik beskrivs att samtala om dörrar 

och dess funktion, hur bestick används vid måltiderna, använda sax och även påklädningen vid 

utgång räknas som en teknik.   

 

Pedagogers förutsättningar för teknikundervisning 
De flesta har uppgett att de har kunskapen att arbeta med teknik i förskolan och att de också gör 

det. 40% av de tillfrågade har blivit erbjudna kompetensutveckling inom teknik och 60% har inte 

det. I Tabell 2 går det att se de som svarade att de blivit erbjudna kompetensutveckling (totalt 40%) 

och hur de svarade på påståendet ” anser du att du har den kunskap som krävs för att arbeta med 

teknik i förskolan”. Det visade att 16% anser att påståendet stämmer mycket bra, 22% ganska bra, 

2% ganska dåligt och att ingen svarade mycket dåligt. 
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Tabell 2: tabell över pedagogens syn på om de har tillräcklig kunskap för att arbeta med teknik i 

relation till att ha blivit erbjuden kompetensutveckling 

Har den kunskap som krävs för att 

arbeta med teknik i förskolan 

Har blivit erbjuden 

kompetensutveckling inom teknik 

Stämmer mycket bra 16% 

Stämmer ganska bra 22% 

Stämmer ganska dåligt 2% 

Stämmer mycket dåligt 0% 

Totalt 40% 

 

 I Tabell 3 går det att se de som svarade att de inte blivit erbjudna kompetensutveckling (totalt 60%) 

och hur de svarade på påståendet ” anser du att du har den kunskap som krävs för att arbeta med 

teknik i förskolan”. Det visade att 13% anser att påståendet stämmer mycket bra, 34% ganska bra, 

9% ganska dåligt och 4% svarade mycket dåligt. 

 

Tabell 3: tabell över pedagogens syn på om de har tillräcklig kunskap för att arbeta med 

teknik i relation till att inte ha blivit erbjuden kompetensutveckling 

Har den kunskap som krävs för att 

arbeta med teknik i förskolan 

Har inte blivit erbjuden 

kompetensutveckling inom teknik 

Stämmer mycket bra 13% 

Stämmer ganska bra 34% 

Stämmer ganska dåligt 9% 

Stämmer mycket dåligt 4% 

Totalt 60% 

 

 I Tabell 4 kan vi se hur många procent som blivit erbjudna kompetensutveckling i relation 

till deras svar på enkätfrågan ”anser du dig vara teknisk?” Av de som blivit erbjuden 

kompetensutveckling svarade 17% att det stämmer mycket bra, 23% stämmer ganska bra och 

ingen svarade att det stämmer ganska dåligt eller mycket dåligt på frågan om de anser sig 

vara tekniska. Av de som inte blivit erbjuden kompetensutveckling svarade 18% att det 

stämmer mycket bra, 33% ganska bra, 6% ganska dåligt och 3% mycket dåligt på frågan om 

de anser sig vara tekniska.  

 

Tabell 4: Pedagogernas svar på enkätfrågan ”anser du dig vara teknisk?” i relation till om 

de blivit erbjudna kompetensutveckling eller inte. 

Anser du dig vara teknisk?  Har blivit erbjuden 

kompetensutveckling inom 

teknik  

Har inte blivit erbjuden 

kompetensutveckling inom 

teknik  

Stämmer mycket bra  17%  18%  

Stämmer ganska bra  23%  33%  

Stämmer ganska dåligt  0%  6%  

Stämmer mycket dåligt  0%  3% 

Totalt 40% 60% 
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Analys: 

Den analoga tekniken som beskrivs som vardagsteknik är teknik som finns omkring oss hela 

tiden utan att vi nödvändigtvis tänker på att det är teknik. De tillfrågade verkar tycka att den 

är viktig för barnen att veta om och att den tekniken finns överallt, ibland kan det räcka med 

att benämna tekniken som just teknik. Uppfattningen om vad som är teknik verkar skilja sig 

åt. En del anser att det är teknik när barnen lär sig använda bestick vid matbordet och att lära 

sig klä på sig själva. Medan andra beskriver teknik som artefakter och inte färdigheter. Andra 

anser att digitala verktyg stämmer bättre överens med deras uppfattning av vad teknik är. 

Majoriteten verkar dock anse att teknik är artefakter, dvs. sådan som är skapat för att hjälpa 

oss, exempelvis ett dörrhandtag men att digitala verktyg också är lika mycket teknik eftersom 

det också är skapat för att hjälpa oss. 

 

Av de som har blivit erbjudna kompetensutveckling är det ingen som inte ansåg sig ha 

tillräckligt med kunskap för att arbeta med teknik i förskolan. Medan det var 4% av de som 

inte blivit erbjudna kompetensutveckling som ansåg sig ha mycket dåliga kunskaper. Det är 

en siffra som talar klarspråk av vikten att få vidareutbildas eftersom det inte bara ger mer 

kunskap utan också ökat självförtroende och en positiv inställning till ämnet. För de som 

svarat att det stämmer mycket bra att de har kunskapen som krävs för att arbeta med teknik 

visar att det är 16% som har blivit erbjudna kompetensutveckling som tycker så och 13% av 

dem som inte fått chansen.   

 

Det var 3% som svarade att de inte arbetade med teknik i förskolan. Min upplevelse av dessa 

3% är att det inte handlar om deras självbild som otekniska som gör att de inte arbetar med 

teknik, utan deras brist på självförtroende att kunna undervisa i teknik. På frågan ”anser du 

att du har den kunskap som krävs för att arbeta med teknik i förskolan?” har samtliga av 

dessa personer svarat att det stämmer ganska dåligt. Det dessa personer har gemensamt är att 

de ser sig själva som tekniska men att de inte har tillräckligt med kunskap för att undervisa i 

teknik. De har heller inte blivit erbjudna kompetensutveckling inom teknik. Vi kan anta att 

de själva känner sig kompetenta att använda teknik men inte tillräckligt kompetenta för att 

undervisa i teknik. Det som däremot skiljer dessa personer är att deras erfarenhet och 

utbildningsnivå är olika varandra. Bland de personerna fanns det både förskollärare och 

barnskötare som alla hade jobbat i förskolan mellan 7–30 år. I en studie om lärares 

självförtroende i ämnet teknik kom det fram att nyexaminerade lärare upplevde sig ha högre 

självförtroende än erfarna (Holroyd & Harlen, 2006, s. 323–335). Ingen av dessa pedagoger 

var nyexaminerade eller hade blivit erbjudna kompetensutveckling, det finns en möjlighet att 

de inte har tillräckligt med självförtroende för att undervisa i teknik och av den anledningen 

väljer att avstå. De antyder också att teknik skulle vara digitalt och därför inte nödvändigt för 

barn att lära sig pga. risken att det blir ett beroende. Jag får uppfattningen att de inte skiljer 

på analog och digital teknik. Att teknik för dem innebär digitala verktyg och att nackdelarna 

är fler än fördelarna i deras tycke. Resultatet visar hur viktig det är att få kompetensutveckling 

eftersom de som inte anser sig ha kunskap av förklarliga skäl inte kan erbjuda barnen samma 

kvalitet på undervisningen. 
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Digitala verktyg i förskolan 

De flesta av de tillfrågade beskriver arbetet med digitala verktyg som ett bra komplement och 

spännande verktyg. 75% uppgav att de främst använder sig av Ipaden i undervisningen men det 

används också projektorer, programmeringsrobotar och digitala minimikroskop. Dock är det endast 

3% som använder sig av programmeringsrobotar och lika många procent som inte använder digitala 

verktyg. De som använder digitala minimikroskop utgör 5% och projektor används av 13%. 

Projektorer verkar främst användas för att förstärka lärmiljön, programmeringsrobotar används för 

att hjälpa barnen till att förstå grunderna i programmering och digitala minimikroskop för att 

utforska naturen. Arbetet med Ipaden verkar fylla många funktioner hos de tillfrågade. Ipaden 

används med hjälp av olika applikationer som bildstöd, läsa digitala böcker och söka sig kunskap 

på internet. Det antyds att det är viktigt att de digitala verktygen ska vara en hjälp i arbetet och inte 

en ”barnvakt”. Användandet behöver ha pedagogiskt syfte och pedagoger behöver vara med som 

medforskare till barnen och hjälpa dem i utvecklingen. I Figur 4 kan vi se vilka digitala verktyg 

pedagogerna främst använder sig av. 

 

 

 
Figur 4: Pedagogers användning av digitala verktyg i förskolan. 

 

Majoriteten av de tillfrågade anser att fördelarna med digitala verktyg är många. Så som att barnen 

utmanas och utvecklas med verktyget samt att det är en nödvändighet att lära sig användandet av 

digitala verktyg i och med den digitaliserade värld vi lever i. Det nämns även att en fördel är att det 

ger fler sätt för barn att förstå sin omvärld på. Även miljön nämns då det inte behövs lika mycket 

papper att skicka ut till föräldrar exempelvis. Men det finns även nackdelar och viktiga faktorer de 

tillfrågade tycker är viktigt att ha i åtanke. Det handlar om att användandet av digitala verktyg kan 

leda till ett beroende och att vi behöver tänka på att det är vi som ska styra tekniken och inte tvärtom. 

Även säkerheten kring digitala verktyg upplevs viktig och att barnen ska lära sig källkritik. Av de 

tillfrågade är det 3% som har åsikten att små barn inte har någon användning av digital teknik och 

att det därför inte behövs bland de yngsta barnen. 
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Analys: 

Balansen verkar vara en viktig faktor i arbetet med digitala verktyg, det finns för- och nackdelar 

som det finns med allt. Många av de tillfrågade ser digitala verktyg som en tillgång i arbetet men 

pekar på att det är nödvändigt att vara vaksam. De har en positiv attityd till användandet av digitala 

verktyg och det speglas i undervisningen. Säkerheten kring verktyget anses viktigt och vissa anser 

även att små barn kan klara sig utan de digitala verktygen. När det finns negativa attityder till de 

digitala verktygen kommer även det speglas i undervisningen och de digitala verktygen lär därför 

inte användas i undervisningen (Player-Koro, 2012, s. 95–96).  Det kan höra ihop med säkerheten, 

säkerheten kring vad som finns på internet som barn inte ska ta del av men även den delen där 

beroendet som kan uppstå blir en för stor nackdel för dem. Trots det använder sig 40% av de 

tillfrågade digitala verktyg och framförallt Ipaden. Resultatet visade att 75% använder Ipaden vilket 

är en markant högre siffra än de digitala minimikroskop som har en siffra på 5% och användningen 

av projektor 13%. Då projektorn och minimikroskopen behöver användas tillsammans med Ipaden 

blir siffrorna en aning missvisande. Det lyfts att arbetet med digitala verktyg behöver ha ett 

pedagogiskt syfte och att det inte får bli en ”barnvakt”. Pedagogerna anser att de behöver vara med 

barnen när de utforskar digitala verktyg för att kunna hjälpa dem framåt i utvecklingen. Det innebär 

att dessa pedagoger är effektiva ledare som är med och stöttar som i sin tur ger goda chanser till 

ökat intresse och lärande för barnen (Öqvist & Högström, 2018, s. 7–8). 
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Diskussion 

Studien syftar till att undersöka pedagogers uppfattningar och arbetssätt kring både analog och 

digital teknik. Vi vill undersöka hur deras syn och förhållande till teknik påverkar hur de arbetar 

med teknik i förskolan och vad eventuella skillnader kan bero på. Frågeställningar som vi har 

besvarat är ”Hur ser förskolepedagoger på teknikbegreppet?”, ”Hur bedrivs teknikundervisningen 

i förskolan?”, ”Hur arbetas det med digitala verktyg i förskolan?” samt ”På vilket sätt påverkar 

förskolepedagogers förhållande till teknik, så som kunskap, självförtroende deras undervisning i 

teknik?”  

 

I läroplanen för förskolan finns strävansmål som förskollärare ansvarar för att man arbetar mot på 

förskolan. I den tidigare forskningen framkom det att pedagogers kunskap, uppfattning kring 

teknik, åsikter både från media och föräldrar samt pedagogers attityder är faktorer på hur och om 

pedagoger arbetar med teknik på förskolan. Dessa faktorer har även vi sett i våra resultat att de 

påverkar pedagogernas uppfattningar och deras arbetssätt kring teknik. I intervjun med Dana kunde 

vi även hitta en ny faktor som påverkar deras arbete, nämligen olika lagstiftningar. Dana lyfte att 

GDPR hindrar dem från att arbeta med vissa applikationer för att de inte är säkra. I vårt resultat 

kunde vi också se att det är viktigt att undersöka pedagogers kunskaper om analog teknik och digital 

teknik var för sig, då det finns skillnader mellan dem. Några ansåg sig ha kunskaper för att kunna 

undervisa i teknik men hade inte tillräckliga kunskaper inom digital teknik för att kunna använda 

de i barngrupp. Detsamma gällde på frågan om de var tekniska, en uppdelning på den hade hjälpt 

oss ännu mer att analysera deras svar. Eftersom teknikbegreppet är stort och innefattar mycket är 

det fördelaktigt att i alla fall dela upp den analoga och digitala tekniken i framtida studier. 

 

Det vi kunde se i både svaren från enkäterna och intervjuerna är att när pedagogerna beskriver 

teknikbegreppet och hur de arbetar med teknik så är den digitala tekniken en del av svaret. Vilket 

vi tolkar som att den digitala tekniken tar stor plats i förskolan idag. Vi kan dock inte förklara vad 

det beror på men en tanke som vi har är den nya läroplanen där den digitala tekniken skrivs fram 

väldigt väl och hur den ska vara en del av förskolan. Både i enkäterna och i intervjuerna framkom 

det att vardagstekniken används mycket i undervisningen. Det är enkelt att använda sig av den 

teknik som finns omkring oss såsom lampknappen, dörrar med mera. Även tekniklådor nämndes i 

både enkät och intervju med att öppna och stänga, blixtlås, skruvar, muttrar och dylikt. Att benämna 

saker som teknik var värdefullt för undervisningen. Det påpekar Bjurulf också som en viktig 

komponent i arbetet med teknik för att barnen ska få positiva upplevelser av teknik (2013a, s. 31–

33). 

 

Forskningen visade på att pedagoger i förskolan skulle ha begränsade kunskaper inom teknik 

(Skolinspektionen, 2017, s. 5; Öqvist & Högström, 2018, s. 10–14). Vårt resultat visar att det är 85 

% av de som svarade på enkäten som anser sig ha tillräckliga kunskaper inom teknik och i 

intervjuerna ansåg sig alla ha tillräckliga kunskaper. Att tidigare forskning och vårt resultat inte 

stämmer överens kan förklaras med att det var frivilligt att ställa upp i intervjuerna och svara på 
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enkäterna vilket kan ha gjort att de som svarat har ett större intresse för teknik än genomsnittet 

bland alla förskolepedagoger i Sverige. Svaren vi fått tyder däremot på att många skulle ha nytta 

av att få vidareutbildning för att kunna erbjuda en varierad teknikundervisning och få större 

självförtroende i fler delar inom teknikområdet. I enkätsvaren visar det tydligt på att 

vidareutbildning har stor betydelse för hur pedagoger upplever att de har tillräckliga kunskaper för 

att undervisa i teknik. I enkäterna framkom det att 3% av de svarande inte arbetar med teknik och 

att de menar att små barn inte behöver använda digitala verktyg och att det är 

beroendeframkallande. Detta visar på att dessa personer tolkade teknik som digital teknik och att 

de själva kan avgöra om de ska arbeta med det eller inte. Trots att det ingår i deras arbetsuppgift 

och står med i läroplanen att alla barn ska få utmanas i sin tekniska utveckling både analogt och 

med hjälp av digitala verktyg (Lpfö18, 2018, s. 14–15). Attitydmodellen visar att en persons 

beteende styrs av de olika komponenterna av attityden (van Aaldereen-Smeets & Walma van der 

Molen, 2013, s, 579–581; Nordlöf, 2018, s. 15; van Aaldereen-Smeets, Walma van der Molen & 

Asma, 2011). Genom att dessa personer inte vill arbeta med digital teknik med små barn ser man 

hur deras attityd till ämnet påverkar hur de arbetar med digital teknik, det vill säga inte alls. Detta 

leder till att pedagogerna hindrar och möjliggör vad barnen får lära sig inom teknik, beroende på 

pedagogens egen kunskap, attityd och erfarenheter till ämnet.  

 

I media finns det mycket diskussioner kring barns användande av digitala verktyg och det finns en 

möjlighet att pedagoger tar till sig det tillsammans med den kritik som kan komma från föräldrar. 

I intervjuerna kom det fram att föräldrar uttryckt sin oro om att barnen blir stillasittande och får 

sämre fantasiförmåga av dem digitala verktygen. Det är något som världshälsoorganisationen har 

samma synpunkt på (WHO, 2019). ”Low-tech parenting” är ett fenomen som kommit till Sverige 

där föräldrar anser att digitala verktyg inte är nödvändigt. Där har föräldrar som själva arbetar inom 

digitalisering uppgett att applikationer är konstruerade för att stimulera våra belöningssystem och 

att det därför blir beroendeframkallande. Detta är inget som tydligt framgått i vårt resultat. Utan vi 

har sett att pedagogerna till det stora hela har varit positiva till digitala verktyg men att de varit 

noga med att det inte ska vara en ”barnvakt” utan komplement till den vanliga undervisningen. I 

intervjun hade förskolan i Uppsala även tagit reda på föräldrars åsikter kring digitala verktyg i 

förskolan och inte heller där fanns det tendenser till ”Low- tech parenting”. Informanterna lyfte 

även att det var viktigt att barnen i och med användandet av digitala verktyg får lära sig om 

säkerhet, källkritik och att det är vi som ska styra tekniken och inte tvärtom. I intervjuerna framkom 

det att digitala verktyg är bra till dokumentation då man snabbt kan se om bilder blir bra eller inte 

och i situationer där det finns språkbarriärer underlättar verktyget. Med Ipaden kan barn med annat 

modersmål än svenska få höra sagor på sitt språk och pedagoger kan lättare kommunicera med 

föräldrar.  

  

I våra resultat kan vi se att vi fått svar på de frågeställningar vi hade, vilket innebär att frågorna i 

intervjuerna och enkäten var adekvata. Vi tycks ha fått fram ett resultat som motsvarar det vi ville 

undersöka men vi kan inte säkerställa att pedagogerna faktiskt arbetar så som de säger att de gör. 

Vi kan inte heller generalisera eftersom vi gjorde ett bekvämlighetsurval i båda delstudierna eller 

att våra tillfrågade står för samma svar som alla Sveriges pedagoger. I efterhand kunde vi trots svar 

på våra frågeställningar formulerat frågorna på annat sätt eller lagt till följdfrågor. Till exempel 
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hade det varit intressant att veta när de senast fick vidareutbildning inom teknik. Vi upplevde också 

att frågan ”Hade du dagligen tillgång till digitala verktyg när du var under 10 år?” hade behövts 

förtydligats ännu mer. En del kan ha tolkat digitala verktyg som att det fanns en tv-apparat hemma 

och då svarat att de växt upp med digitala verktyg trots att de är över 60 år. Detta var inte vad vi 

hade tänkt att vi skulle få för svar utan där kunde vi varit tydligare med vad vi menade att digitala 

verktyg var eller att de efter hade fått skriva vad för typ av digitala verktyg de hade tillgång till.   

 

 

 

Konklusion 

Vi drar slutsatsen att faktorer så som pedagogers syn, kunskap, attityd, självförtroende och olika 

lagstiftningar kring teknik påverkar teknikundervisningen i förskolan och att pedagoger behöver få 

chansen att vidareutbildas. Pedagoger behöver kunskap och kompetens för undervisningen ska ha 

hög kvalitet. Våra resultat visar att pedagoger är medvetna om både för- och nackdelar kring 

digitala verktyg. Pedagoger anser att teknik är artefakter som är uppfunna för att hjälpa oss, analoga 

som digitala. Man ska ta vara på vardagstekniken som hela tiden finns omkring barnen och 

benämna det som teknik för att förhoppningsvis skapa intresse hos barnen. Då intervjuerna och 

enkäten undersöker pedagogernas egna uppfattningar kring teknik hade det varit intressant att i 

fortsatta studier undersökt hur de faktiskt agerar genom etnografiska studier.  

   
 

 

 

 

 

 

  



 

37 

Referenslista 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Bjurulf, Veronica (2013a). Teknikdidaktik i förskolan. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bjurulf, Veronica (2013b). Teknikdidaktik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dalen, Monica (2007). Intervju som metod. Malmö: Gleerups.  

 

DiGironimo, Nicole (2011). What is technology? Investigating student conceptions about the 

nature of technology. International journal of science education, vol. 33, nr. 10, s. 1341–1343. 

  

Dunkels, Elza (2019). Yngre barn har rätt till skärmtid! SVT opinion. 

https://www.svt.se/opinion/yngre-barn-har-ratt-till-skarmtid (2019-10-08). 

 

Elvstrand Helene, Hallström Jonas & Hellberg Kristina (2018). Vad är teknik? Pedagogers 

uppfattningar om och erfarenheter av teknik och teknikundervisning i förskolan. Nordic Studies 

in Science Education. 14(1) s. 37–53. 

 

Holroyd, Colin & Harlen, Wynne (1996). Primary teachers’ confidence about teaching science and 

technology. Research papers in education. 11(3), s. 323–335. 

 

Johansson, Carolina (2019). Den analoga föräldrarörelsen. Forskolan.se. https://forskolan.se/den-

analoga-foraldrarorelsen/ (2019-10-15). 

 

Lpfö18 (2018). Läroplan för förskolan. Stockholm: Skolverket.  

 

McGlynn-Stewart Monica, Murphy Shelley, Pinto Ivorie, Mogyorodi Emma & Nguyen Thien 

(2019). Technology supported early literacy learning in a multilingual community preschool. 

Education 3–13, vol. 47, nr. 6, s. 692–704. 

 

Nationalencyklopedin (2019). Teknik i Nationalencyklopedin. https://www-ne-

se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/teknik (2019-10-08). 

 

Nordlöf, Charlotta (2018). Tekniklärares attityder till teknikämnet och teknikundervisningen. 

Linköping: LiU-Tryck. 

 

Nylander, Lotta (2019). Innehåll viktigare än skärmtid för yngre barn. Forskning.se. 

https://www.forskning.se/2019/06/12/innehall-viktigare-an-skarmtid-for-sma-barn/ (2019-10-

08). 

https://www.svt.se/opinion/yngre-barn-har-ratt-till-skarmtid
https://forskolan.se/den-analoga-foraldrarorelsen/
https://forskolan.se/den-analoga-foraldrarorelsen/
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/teknik
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/teknik
https://www.forskning.se/2019/06/12/innehall-viktigare-an-skarmtid-for-sma-barn/


 

38 

Persson, Anders (2016). Frågeteknik. I Anders Persson (red.) Frågor och svar om 

frågekonstruktion i enkät- och intervjuundersökningar, s. 34–80. Stockholm: Statistiska 

centralbyrån. 

 

Player-Koro, Catarina (2012). Factors Influencing Teachers’ Use of ICT. in Education. Education 

Inquiry, 3:1, s. 93–108.   

 

Skolinspektionen (2017). Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik. 

Kvalitetsgranskningsrapport 2016:211. 

 

Skolverket (2017). Allmänna råd med kommentarer: måluppfyllelse i förskolan. Stockholm: 

Skolverket. 

 

Skolverket (2019a). https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-

forskolan/guide-och-webbinarium-om-forandringarna (2019-10-08). 

 

Skolverket (2019b). https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-

omraden/digitalisering/forskolan (2019-10-08). 

 

Socialstyrelsen (1987). Pedagogiskt program för förskolan. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

SOU 1972:26. Förskolan del 1. Betänkande angivet av 1968 års barnstugeutredning. Stockholm: 

Socialdepartementet.  

 

Stables, Kay (1993). Who are the clients in school based design and technology projects? 

Loughborough: Loughborough University, s. 50–53. 

 

Stables, Kay (1997). Critical issues to consider when introducing technology education into the 

curriculum of young learners. Journal of Technology Education, 8(2), s. 50–66. 

 

Sundqvist, Pernilla (2016). Teknik i förskolan är inte något nytt, men idag är vi mera medvetna om 

vad vi kallar teknik – Personalens beskrivningar av teknik som innehållsområde i förskolan. 

Mälardalen University. 

 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Tu, Tsunghui (2006). Preeschool Science Environment: What is available in a Preeschool 

Classroom? Early Childhood Education Journal. 33(4), s. 245–251. 

 

Utbildningsdepartementet (2010). Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans 

läroplan. Stockholm: Regeringskansliet. 

https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/guide-och-webbinarium-om-forandringarna
https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/guide-och-webbinarium-om-forandringarna
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/forskolan
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/forskolan


 

39 

van Aalderen-Smeets, Sandra, Walma van der Molen, Juliette and Asma, Lieke (2011). Primary 

teacher´s attitudes toward science: A new theoretical framework’, Science Education, 96(1), s. 

158–182. 

 

van Aalderen-Smeets, Sandra & Walma van der Molen, Juliette (2013). Measuring Primary 

Teachers' Attitudes Toward Teaching Science: Development of the Dimensions of Attitude 

Toward Science (DAS) Instrument. International Journal of Science Education, 35(4), s. 577–

600. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

World Health Organization. To grow up healthy, children need sit less and play more.  (2019), 

https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-

less-and-play-more?fbclid=IwAR3-iG7SRcrytgFIr5-

AkjvtuEQuuMQuSkN4_yzxGhgOQiPh4eL2NLdp9cs (2019-10-08). 

 

Öqvist Anna & Högström Per (2018). Don’t Ask Me Why: Preschool Teachers’ Knowledge in 

Technology as a Determinant of Leadership Behavior. Journal of Technology Education 29(2) 

s. 4–19. 

  

https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more?fbclid=IwAR3-iG7SRcrytgFIr5-AkjvtuEQuuMQuSkN4_yzxGhgOQiPh4eL2NLdp9cs
https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more?fbclid=IwAR3-iG7SRcrytgFIr5-AkjvtuEQuuMQuSkN4_yzxGhgOQiPh4eL2NLdp9cs
https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more?fbclid=IwAR3-iG7SRcrytgFIr5-AkjvtuEQuuMQuSkN4_yzxGhgOQiPh4eL2NLdp9cs


 

40 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

2. Ålder på barngruppen? 

3. Vilken utbildning?  

4. Examen år?  

a. Vilket universitet/högskola? 

5. Upplever du att du växt upp med digitala verktyg i din vardag? 

6. Har ni någon speciell inriktning/profilering på denna förskola? 

7. Ingick det någon form av teknik i din utbildning? 

8. Är du från en stor/liten stad? 

9. Arbetar du i stor/liten stad? 

Om ämnet teknik 

1. Hur definierar du begreppet teknik? 

2. Anser du dig vara teknisk? 

a. Ja - På vilket vis? 

b. Nej - Varför inte? 

3. Har du blivit erbjuden vidareutbildning inom teknik?  

a. Om ja: Vad för utbildning?  

b. Hur upplevde du den utbildningen? 

c. Om nej: Skulle du vilja? 

d. Varför/varför inte? 

4.  Hur upplever du att det fungerar att arbeta med teknik med de yngsta barnen i förskolan? 

5. Anser du ha tillräckliga kunskaper inom teknik för att arbeta med det? 

6. Anser du att din egen ämneskunskap i ämnet teknik påverkar varför och hur du arbetar med 

det?  

a. På vilket sätt i såna fall? 

7. Har ni någon kunskap om föräldrars åsikter kring arbete med teknik och digitala verktyg?  

a. Hur tror du det påverkar din undervisning i så fall? 

8. Brukar du arbeta med teknik med barnen på din förskola? 

a. Om ja: Vad brukar ni göra då?  

b. Hur väljer du vad du ska undervisa om?  

c. Hur ser du på din roll som pedagog i de planerade aktiviteterna med teknik som 

genomförs? 

d. Om nej, finns det något skäl till att du valt att inte arbeta med teknik med barnen? 

9. Vad anser du är viktigt för barn i förskolan att lära sig om teknik? 

10. Vad förknippar du med digitala verktyg?  
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11. Vilka digitala verktyg används mest på er förskola? 

a.  På vilket sätt? 

12. Upplever du någon skillnad i hur barn tillägnar sig kunskap i aktiviteter med digitala 

verktyg jämfört med aktiviteter där analoga verktyg används? I till exempel bokläsning.  

a. På vilket sätt märker du det?  

13. Anser du att du har tillräckliga kunskaper i hantering av digitala verktyg i för att undervisa 

med hjälp av dessa?  

a. Om nej, förklara vad du skulle behöva utveckla.  

14. Vilka fördelar finns med digitala verktyg?  

15. Vilka nackdelar finns det med digitala verktyg?  

16. Något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Enkätfrågor 

1. Vad har du för utbildning? Barnskötare/förskollärare/specialpedagog/rektor/pedagogisk 

handledare/ateljerista/annat 

2. Vilka åldrar arbetar du med? 

3. Vilket år tog du examen? 

4. Hur gammal är du? 

5. Vad identifierar du dig som? Man/Kvinna/annat 

6. Vart är du uppväxt? Storstad/småstad 

7. Vart ligger din arbetsplats? Storstad/småstad 

8. Vad för verksamhet arbetar du i? Kommunal förskola/ privat förskola/ familjedaghem 

9. Hur många år har du arbetat inom förskola? 

10. Jag anser mig vara teknisk. Stämmer mycket bra/ stämmer ganska bra/ stämmer ganska 

dåligt/ stämmer mycket dåligt 

11. Teknik innebär att vi arbetar digitalt. Stämmer mycket bra/ stämmer ganska bra/ stämmer 

ganska dåligt/ stämmer mycket dåligt 

12. Teknik innebär att vi upptäcker hur en cykel fungerar. Stämmer mycket bra/ stämmer 

ganska bra/ stämmer ganska dåligt/ stämmer mycket dåligt 

13. Jag använder mig av digitala verktyg i arbetet med de yngsta barnen? Stämmer mycket bra/ 

stämmer ganska bra/ stämmer ganska dåligt/ stämmer mycket dåligt 

14. Hur arbetar du med teknik i barngrupp? 

15. Anser du att du har den kunskap som krävs för att arbeta med teknik i förskolan? Instämmer 

helt/ instämmer till stor del/ instämmer till viss del/ instämmer inte alls  

16. Har du blivit erbjuden kompetensutveckling inom teknik? Ja/ nej 

17. Hade du dagligen tillgång till digitala verktyg när du var under 10 år?  

18. Vad tänker du på när du hör digitala verktyg? 

19. Vad tycker du är viktigt att barn får lära sig inom ämnet teknik?  

20. Vilket digitalt verktyg använder du dig mest av i pedagogisk undervisning? Nämn en. 

 

 

 

 


